
EXERCICI
2018

1.     DADES DE L'ENTITAT

A.     Identificació de l'entitat

nom

Règim jurídic

Registre d'Associacions

Número d'nscripció al Registre 

corresponent Data d'inscripció NIF

61829 28/9/2017 G67038265

B.    Domicili de l'entitat

Carrer Número

Àngel Guimerà 13

Municipi codi postal Provincia

Vilassar de Dalt 08339 Barcelona

e-mail

web

projectetabassaye.com

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

Associació assistencial Projecte Tabassaye

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

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

projectetabassaye@gmail.com



2.     FINS ESTATUTARIS

3.     NÚMERO DE SOCIS

4. NOMBRE D'ACTIVITATS I SERVEIS 

4.1. Guardioles, comerç solidari

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'actividad

Tipus de personal Número

Personal asalariat 0

El nombre total de socis a 31 de desembre de 2018 és de 103 persones físiques,dels quals 59 dones i 44 homes, i 

cap (0) persona jurídica

Dins les activitats realitzades el 2018 cal anomenar també les activitats de publicitat i promoció de 

l'entitat , amb l'objectiu de donar-la a conèixer i aconseguir més socis i sòcies. S'ha seguit alimentant les 

xarxes socials, amb un retorn molt satisfactori. I també han continuat els viatges d'alguns del membres 

de l'associació a El Senegal, per traballar de forma voluntària sobre el terreny i seguir enfortint les 

relacions amb els habitants de la commune de Dabo i la regió de Kolda. 

Les activitats que detallem, a part de les esmentades, durant el 2018, son les següents:

Guardioles, comerç solidari

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

-Segons especifiquen els seus estatuts a l'article 2, els fins de l’associació són :

Fomentar i promoure la salut i la higiene, l’educació i l’escolarització, el desenvolupament econòmic i humà, i 

l’empoderament dels habitants de la commune de Dabo,  regió de Kolda –Alta Casamance- El Senegal.

Fomentar la interacció cultural amb aquest col·lectiu mitjançant la millora mútua i l’intercanvi del coneixement.

-Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

Adquisició i adequació d’espais per acollir infants i adolescents amb necessitats mèdiques i educacionals. 

Creació d’equips locals per assolir aquest objectiu d’acollida. 

Suport mèdico-assistencial i educatiu, prevenció de riscos i foment de la higiene entre la població de la commune 

de Dabo, regió de Kolda –Alta Casamance-  El Senegal. 

-En queda exclòs tot ànim de lucre.

seguiment i ampliació (fins assolir uns 30 establiments ) de la campanya de guardioles a diversos comerços de 

Vilassar de Dalt, Cabrils i Premià de Dalt iniciada el 2017. Es va complementar les guardioles amb la col.locació 

d'uns displays informatius, que van ser donats per l'empresa Panxing.

gener a desembre de 2018



Personal extern amb contracte de

serveis

0

Personal voluntari 6

IMPORT

 €                                                            -   

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                            -   

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/a:

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

c.     Concerts i convenis

Otros ingresos del sector privat

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

Despeses financeres

Altres despeses de l'activitat

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

b.     Ajuts no monetaris

Compres i aprovisionaments

a.     Compras de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de materies primeres

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

Despeses de personal

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES



4.2. concurs Sàpiens

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'actividad

Tipus de personal Número

Personal asalariat 0

Personal extern amb contracte de

serveis

0

Personal voluntari 16

C.    Pressupost i finançament de 

l'activitat

IMPORT

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

concurs per adults, en equips de fins a 8 persones, realitzat de manera altruista per l'equip de #Spiensthegame , 

amb la finalitat de recaptar diners per diferents ONG's

 l'equip de #sapiensthegame va realitzar, desinteresadament,  una edició del concurs Sapiens, un joc per equips 

d'enginy i coneixements per a adultes, a Vilassar de Dalt. Ens vam coordinar amb alguns establiments de Vilassar 

que van col.laborar en la donació de premis pels concursants. Es va muntar també un sopar i barra de bar, a 

benefici del projecte.

4 de maig de 2018

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització 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:  381,83€ al llarg del 2018 

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

Aquesta activitat ha contribuït a complir les finalitats estatutàries de l'Associació , en el sentit d'aconseguir mitjans 

econòmics 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 van respondre de manera molt activa: el 

100% dels establiments visitats el 2018  van acceptar de col.locar les guardioles a llocs visibles dels seus 

establiments, i d'aquests, aproximadament un 70% també es van fer socis

concurs Sàpiens

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



 €                                                    999,92 

 €                                                    999,92 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                 6.685,14 

 €                                                 6.685,14 

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:

c.     Altres (recaptació bruta!)

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

Otros ingresos del sector privat

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

i.      Tributs

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

Compres i aprovisionaments

a.     Compras de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de materies primeres



4.3. constitució de l'associació Tabassaye Manding

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'activitat

Tipus de personal Número

Personal asalariat 0

Personal extern amb contracte de

serveis

0

Personal voluntari 5

IMPORT

 €                                                      91,55 

a.     Compras de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de materies primeres

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses de personal

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

Compres i aprovisionaments

Aquesta activitat ha contribuït a complir les finalitats estatutàries de l'Associació , en el sentit d'aconseguir mitjans 

econòmics i en el sentit d'aprofundir en el coneixement de la població de Vilassar de Dalt de la realitat de la regió 

de Kolda, a El Senegal. Si bé aquesta activitat no estava enfocada a donar un servei concret als nostres 

beneficiaris, l'avaluació feta és molt positiva, ja que va servir per donar a conèixer el projecte i per augmentar el 

nombre de socis. A part de la recaptació econòmica, que va ser molt important, molta gent va conèixer aquella nit el 

projecte. Va ser un gran èxit!

constitució associació Tabassaye Manding

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

assessorament legal

acompanyament en la legalització de l'Associació Tabassaye Manding

compra del material necessari (llibres comptables, segells, etc…)

De resultes de les assemblees dutes a terme el novembre del 2017, entre la població de Tabassaye Manding es va 

fer palesa la voluntat i la necessitat de legalitzar una associació, per poder canalitzar totes les activitats que 

estavem duent a terme a la zona de manera conjunta.

Des de l'associació es va fer l'assessorament i acompanyament per dur a terme aquesta legalització

gener i febrer de 2018

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:  van participar 45 equips i aquella nit es van 

recaptar 6685,14€, amb un benefici net de 5.685,22€

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



 €                                                      91,55 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                      91,55 

 €                                                      91,55 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/a:

Els passos per constituïr i legalitzar l'associació es van realitzar de manera eficaç i amb èxit.

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

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

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

de manera indirecta, els habitants de la Commune de Dabo

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

Otros ingresos del sector privat

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

Altres despeses de l'activitat



4.4. Mutualització de Tabassaye Manding

A. Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'actividad

Tipus de personal Número

Personal asalariat 0

Personal extern amb contracte de

serveis

0

Personal voluntari 4

IMPORT

 €                                                 2.908,00 

b.     Ajuts no monetaris

Compres i aprovisionaments

a.     Compras de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de materies primeres

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

 La Mutua mèdica de Dabo és una de les moltes mútues mèdiques del Senegal, 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 Mutua. 

Vam inscriure tots els habitants de Tabassaye Manding 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. 

febrer a desembre de 2018

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

Aquesta activitat ha contribuït a complir les finalitats estatutàries de l'Associació , en el sentit de fomentar 

l'empoderament de la població de la regió de Kolda, en concret la del poblat de Tabassaye Manding, i en el 

d'aprofundir en el coneixement mutu. 

 Si bé aquesta activitat no estava enfocada a donar un servei concret als nostres beneficiaris, l'avaluació feta és 

molt positiva, ja que la constitució de l'associació Senegalesa, com a contrapart oficialitzada del projecte 

Tabassaye, ens permet de treballar millor junts i en igualtat de condicions. També va servir per cohesionar les 

relacions entre els socis catalans i els Senegalesos de l'associació. Considerem aquesta acció com un pas molt 

important.

Mutualització de la població de Tabassaye Manding

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

inscripció a la Mutua de salut de Dabo dels 540 habitants de la població de Tabassaye Manding.

Treballas de sensibilització i informació a la població sobre el funcionament de la Mútua



 €                                                    116,32 

 €                                                 3.024,32 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                 3.024,32 

 €                                                 3.024,32 

Ser habitant del poblat de Tabassaye Manding i no pertànyer a cap Mutua de Salut prèviament.

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

Tots els beneficiaris han pogut fer us dels beneficis de la Mutua.

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

número total

540

Tipus de beneficiaris/es:

Tots els habitants del poblat de Tabassaye Manding, El Sénegal.

Requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/a:

c.     Concerts i convenis

Otros ingresos del sector privat

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

Despeses financeres

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports



4.5. Formació de dues persones com a AS

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'actividad

Tipus de personal Número

Personal asalariat 0

Personal extern amb contracte de

serveis

0

Personal voluntari 3

IMPORT

 €                                                 1.208,00 

febrer a desembre de 2018

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

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

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accès 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. Valorem com a molt positiva aquesta activitat 

Formació de dues persones com a AS

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

Facilitar, mitjançant una beca,  la formació de dues persones de Tabassaye Manding, un home i una dona, com a 

AS (assistents en la Salut) de la mà de l'infermer en cap del dispensari de Dabo

Com a complement dels projectes definits per l'any 2018, on l'accés a la salut es definien com a prioritaris, vam 

becar dues persones del poblat Tabassaye Manding que ja havien començat a col.laborar amb l'associació, per tal 

de poder-se formar com a AS, amb la finalitat de poder treballar a la Case de Santé de Tabassaye Manding (veure 

activitat corresponent) 

Després d'un any, hem constatat que la mutualització de la població és 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.

-després del primer any d'implantació han estat ateses al dispensari de Dabo una seixantena de persones,  19 

persones han pogut operar-se de diverses dolències (principalment hèrnies) i cap infant ha mort (la mortaldat 

infantil era causada majoritàriament per casos de malària no tractada)

-el cost de la Mutualització és de 5,4€/persona/any.



 €                                                      42,28 

 €                                                 1.250,28 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                 1.250,28 

 €                                                 1.250,28 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/a:

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

de manera directa 2 (home i dona), 

de manera indirecta les 540 persones de Tabassaye 

Adults d'ambdós sexes,habitants de Tabassaye Manding.

Ser habitant del poblat de Tabassaye Manding, i haver demostrat un interès manifest en treballar en temes de salut 

entre la població de Tabassaye Manding.

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

Les dues persones becades van poder realitzar amb èxit la seva formació acordada durant el 2018

E.  Resultats de l'activitat

Altres ingresos del sector privat

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

Despeses financeres

Diferencies de canvi

Altres despeses de l'activitat

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

Compres i aprovisionaments

a.     Compras de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de materies primeres

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses de personal



4.6. programa d'accés a la sanitat

A.7.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'activitat

Tipus de personal Número

Personal assalariat 

(a El Senegal)

4

Personal extern amb contracte de

serveis

0

Personal voluntari 4

IMPORT

 €                                                 4.015,00 a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

Compres i aprovisionaments

Acompanyament a diversos malalts a diferents centres mèdics:  Hospital Regional de Kolda, Hospital general de 

Ziguinchor, Hospital militar de Dakar, dispensari de  Velingara.(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

gener a desembre 2018

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES

Despeses en ajuts

Dins els objectius acordats per treballar durant el 2018, es va definir la necessitat que alguna/es persona/es de 

Tabassaye Manding pogués formar-se com auxiliar en atenció en la salut, per tal que pogués treballar per la 

població en la projectada Case de Santé (veure activitat) La formació d'aquestes dues persones està previst que 

finalitzi el març del 2019.

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

Aquesta activitat acompleix els objectius d'empoderament de la població. Fem esment especialment que el fet que 

també sigui una dona la que hagi estat becada significa un pas important en el treball per la igualtat del drets de les 

dones . També acompleix la finalitat d'accès a la salut de la població sense recursos econòmics, en el moment que 

aquestes persones, destinades a treballar al mateix poblat de Tabassaye Manding son persones conegudes i que 

ténen la confiança dels seus veïns, cosa que facilita molt el fer-se visitar. Valorem com a molt positiva aquesta 

activitat 

programa d'accés a la sanitat- 2

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat



 €                                                 4.830,00 

 €                                                    353,80 

 €                                                 9.198,80 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                 1.859,08 

 €                                                 1.654,50 

 €                                                 5.685,22 

 €                                                 9.198,80 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

23 persones , de les quals 16 nens i adolescents, ateses i acompanyades a 

diversos hospitals. 

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

econòmics

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

Totes les persones que s'ha atès en aquest programa han rebut l'atenció mèdica adequada, i han estat evaquats al 

centre mèdic on es podia donar resposta de manera més satisfactòria a la seva dolència. 

En els casos en què calia, s'ha subvencionat també les pròtesis necessàris (en els casos de peus bots, sequèles 

de caderes amb osteomelitis o amputació d'una cama)

En els casos que ha estat necessari han rebut també allotjament i manutenció a Kolda (Maison Guérison)

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

Altres ingresos del sector privat

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

a.     Contractes amb el sector públic

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

a.     Compras de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de materies primeres

c.     Altres compres



4.7. adequació Maison de Guérison, 2

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'activitat

Tipus de personal Número

Personal assalariat (a El Senegal) 2

Personal extern amb contracte de

serveis

0

Personal voluntari 2

IMPORT

 €                                                    420,00 

 €                                                    808,00 

 €                                                    508,00 

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses de personal

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

Compres i aprovisionaments

a.     Compras de bens destinats a l'activitat (a El Senegal)

b.     Compres de materies primeres

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat

Adequació , posada en marxa i manteniment d'una casa al barri de Sare Mousa,Kolda.

Atenció als malalts que s'hi van allotjar.

Acondicionament d'una casa de cinc habitacions, més gran i millor equipada al veïnat de Sare Musa, a Kolda, per 

allotjar els malalts que havien de fer un tractament de llarga durada a l'hospital regional de Kolda i que no tenien 

parents a la ciutat. Mentre durava el tractament, ens vam fer càrrec també de la seva alimentació i despeses de 

vida.

octubre a desembre de 2018 (i fins el maig de 2019)

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Els resultats directes van ser molt 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 

oestan en el procés (alguns casos encara estan en tractament a data d'avui). Totes les persones ateses van 

millorar la salut.

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

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accès 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 haber d'evaquar a altres ciutats.

Tot i aquests sobrecostos, valorem l'activitat com a molt positiva.

adequació Maison Guérison, 2



 €                                                      60,76 

 €                                                 1.796,76 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                 1.414,93 

 €                                                    381,83 

 €                                                 1.796,76 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Gràcies a l'adequació d'aquesta nova casa (Maison Guérison) més gran vam poder allotjar més persones, i en 

millors condicions. Els beneficiàris van poder allotjar-se a prop de l'Hospital on rebien tractaments de llarga durada. 

Durant el temps que van ser allotjats també ens vam fer càrrec de la seva manutenció, oferint-los una  alimentació 

complerta i equilibrada.

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

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

mèdic i una alimentació adequada.

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

c.     Altres

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

5 nens/es i els seus acompanyants, 3 adolescents i 3 adults

Habitants de la Commune de Dabo i encontorns, amb malalties complicades de llarga durada que calia tractar a 

l'Hospital régional de Kolda, i sense mitjans econòmics

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

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

Altres ingresos del sector privat

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

i.      Tributs

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

Altres despeses de l'activitat

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació



4.8. plans de sosteniment

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'activitat

Tipus de personal Número

Personal assalariat 0

Personal extern amb contracte de

serveis 

0

Personal voluntari 2

IMPORT

 €                                                 1.108,00 

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

b.     Compres de materies primeres

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

a.     Lloguers i taxes

DESPESES

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

Compres i aprovisionaments

a.     Compras de bens destinats a 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

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. 

gener a desembre de 2018

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accès a la salut de la població sense recursos econòmics. L'estratègia 

d'acondicionar 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 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) El març vam haver de 

deixar la primera versió de la Maison Guérison (condicionada el 2017) per diverses circumstàncies adverses, i a 

finals del 2018 vam llogar i condicionar la segona versió, més àmplia, millor condicionada i més a prop de l'hospital



 €                                                      38,78 

 €                                                 1.146,78 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                 1.146,78 

 €                                                 1.146,78 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Aquesta activitat acompleix els objectius d'empoderament i millora  de l'educació de la població sense recursos 

econòmics.

Totes les persones beneficiàries dels programes de salut 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'accès 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 

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

Els beneficiaris d'aquests plans han pogut iniciar un programa d'aprenentatge en l'ofici escollit mitjançant acords 

amb tallers i petits empresaris locals. 

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

El 100% de les persones beneficiàries han mantingut amb èxit el seu aprenentatge, durant els mesos relacionats a 

aquesta activitat l'any 2018

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

b.     Donacions i llegats

c.     Altres

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

4 adolescents

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)

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

Altres ingresos del sector privat

a.     Subvencions

h.     Subministraments

i.      Tributs

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT

Quotes dels socis

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP



4.9. construcció Case de Santé, fase 1

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

B.    Recursos humans asignats a l'activitat

Tipus de personal Número

Personal assalariat 0

Personal extern amb contracte de

serveis 

(contratista, a El Senegal)

1

Personal voluntari 4

IMPORT

 €                                                 6.870,22 

 €                                                    254,20 

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents (al Senegal)

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

a.     Compras de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de materies primeres

c.     Altres compres

d.     Traballs realitzats per altres entitats

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

DESPESES

Despeses en ajuts

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

Compres i aprovisionaments

construcció Case de Santé

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat

planificació, cerca de recursos, obtenció de permisos,  i construcció d'un petit dispensari (case de Santé) d'uns 

30m.2 al poblat de Tabassaye Manding

Gairebé des de l'inici de la nostra arribada al poblat de Tabassaye Manding, una de les demandes de la població 

era la possibilitat de millorar i facilitar el seu accés als centres de Salut. Fins aquest moment el centre mèdic més 

proper està situat a uns 4 km., per  una població on la majoria de gent es desplaça a peu o màxim en un carretó 

tirat per un ase. Així doncs, un dels projectes que es va definir com a prioritaris a finals del 2017 va ser la 

construcció d'un petit dispensari (case de Santé) al poblat de Tabassaye Manding. Els terrenys on s'ha construït la 

Case de Santé han estat cedits per una de les famílies del poblat, la família Kante.

El projecte ha comptat amb l'aprovació i el suport de les autoritats sanitàries i polítiques de la commune de Dabo, al 

qual pertany Tabassaye Manding.

gener a desembre de 2018



 €                                                 7.124,42 

FINANÇAMENT IMPORT

 €                                                    557,42 

 €                                                 2.987,00 

 €                                                 3.580,00 

 €                                                 7.124,42 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

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

A.     Personal

A. 1 Personal assalariat 

L'associació, durant l'exercici del 2018, no ha tingut cap persona assalariada a Catalunya

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

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

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accès a la salut de la població sense recursos econòmics, com a pas 

previ a la posada en funcionament d'una Case de Santé més propera, i d'accés més fàcil (per la proximitat i pel cost 

del tiket d'accés, més econòmic) Donat que era una reivindicació realitzada des de les assemblees fetes amb la 

població, el fet d'aconseguir els recursos i de acabar la construcció en el termini previst s'ha viscut, per totes les 

parts com un gran èxit. Valorem l'activitat molt positivament.

Habitants del poblat de Tabassaye Manding i encontorns

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

En aquesta fase del projecte no s'ha donat encara servei, ja que cal una segona fase, en forma d'equipament de la 

Case de Santé

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Construcció de l'edifici, d'uns 30 m.2, destinat a Case de Santé, a Tabassaye Manding.

Consolidació de la confiança i cooperació i entre les associacions Catalana i Senegalesa

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

els 540 habitants del poblat de Tabassaye Manding, i els aproximadament 

2.000 que viuen als poblats del voltant.

Quotes dels socis

Ingresos amb  origen en l'Administració Pública

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

Altres ingresos del sector privat

i.      Tributs

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT



perfil professional tipus de contracte número

auxiliar sanitari indefinit 2,54

coordinació de projectes indefinit 1

A. 2. Professionals amb contracte de prestació de serveis

A.3. Voluntariat

Número 

23

B.    Mitjans materials

B.1.  Centres o establiments de l'entitat

B.2. equipaments

B.3.   Subvencions públiques

Origen Import Aplicació

Ajuntament de Cabrils  €                                     2.987,00 Construcció Case de Santé

Ajuntament de Premià de Dalt  €                                     1.654,50 programa d'accés a la salut

TOTAL 4.641,50€                                        

6.      RETRIBUCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

7.  ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS DE L'ENTITAT

7.1. organització a Catalunya

L'entitat, a data 31/12/2018, no disposa de cap bé considerat com a equipament, ni cap vehicle propi

Durant l'exercici de l'any 2018, cap persona de la junta directiva ha rebut cap retribució per part de 

l'associació , sota cap aspecte relacionat o no amb el seu càrrec a l'associació

L'associació, durant l'exercici del 2018, no va establir cap contracte professional de prestació de serveis 

a Catalunya.

Els diferents professionals externs que hi van col.laborar (disseny grafic, comunity manager, arquitecte, 

assessoria fiscal….) ho van fer de manera voluntària

Activitats en les que participen

-en les tasques de difussió 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 coordinació i seguiment dels diferents projectes

-en les tasques de comunicació de l'entitat

-en tasques d'atenció i acompanyament als beneficiaris directes, in 

situ .

L'entitat, a data 31/12/2018, no disposa de cap bé inmoble propi.



  - 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.

   -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

  - mantenir les relacions institucionals amb les administracions públiques, empreses, organitzacions 

socials i altres ong's

   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.. 

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

3. La comisió de direcció, seguiment i coordinació. Aquesta és una comissió fixa executiva, i d'ella depén 

el funcionament ordinari de les activitats de l'Associació. Es reuneix setmanalment, i està formada per 3 

persones 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.

   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.

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

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

   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.

   Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

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

   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. 

   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.

2. La Junta Directiva és el màxim òrgan de decissió 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:

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 extrardinària a través de la junta directiva o si 

ho sol.licita almenys un 10%dels socis. Entre les seves funcions es troben les següents:

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

   Escollir els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.

   Modificar els estatuts.



7.2. organització i coordinació a El Sénégal

Firma de la Memòria pels membres de la Junta directiva

nom càrrec signatura

Denis Fornés president

Griselda Fornés vice-presidenta

Jordi Miralles secretari

Ferran Lorca tresorer

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.

   -el.laborar i desenvolupar la política de comunicació de l'Associació.

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

següent:

1.   Alguns membres de l'associació Tabassaye Manding, juntament amb les dues persones -un home i 

una dona- que s'han format com a AS al dispensari de Dabo, formen equip al poblat de Tabassaye 

Manding i a Dabo. 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.

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.



Marta Farré vocal

Ainoa Guilera vocal

Carles Corbalan vocal


