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Qui som? Missió, visió i valors

PROJECTE TABASSAYE és una associació 
que promou el desenvolupament 
integral, i que sota el lema GUARIR, 
ESTIMAR i EMPODERAR, actua al 
Senegal organitzada en dues branques 
– DABO i BARUMA – ben diferenciades, 
però complementàries i que, en alguns 
moments, conflueixen.

DABO treballa per al desenvolupament 
sanitari, educatiu i econòmic de la 
commune de Dabo, a la regió de Kolda 
(Alta Casamance) i BARUMA se centra 
a assistir persones vulnerables amb  
malalties greus, independentment de la 
seva procedència. 

El Projecte Tabassaye va començar a la vila 
de Tabassaye Manding (un dels poblats dins 
la Commune de Dabo) 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 del gener de 2018 es 
va constituir l’associació Senegalesa. Les 3 
associacions operem coordinadament per 
assolir els nostres objectius.

Amb aquesta finalitat s’ha creat un equip 
local, compost actualment per 13 persones, 
que treballa sobre el terreny, i cerquem socis, 
col·laboradors i patrocinadors a Europa 
perquè ens ajudin a obtenir els recursos que 
necessitem.

Projecte Tabassaye
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Com va començar tot:
Només veníem a un casament!

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 mandinga 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. La població, 
tanmateix, viu tranquil·la i és feliç: si tothom té salut i 
poden 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 
fa diversos dies que pateix una infecció a la mà i que 
no pot guarir per falta de mitjans. 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, 
tractades a temps, haguessin estat de fàcil curació.

Davant d’aquesta situació evident d’emergència 
sanitària, els germans Fornés ho tenen clar: no poden 
girar l’esquena a aquesta realitat, l’han d’entomar. 
Conscients, però, 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 Qui som? Missió, visió i valors
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Objectius de la nostra associació

Línies estratègiques i objectius específics 

Els nostres valors

Els objectius  generals de la nostra associació son:

1. Contribuir en la millora de les condicions de vida de 
les persones per a les quals treballem al Senegal, 
especialment persones amb recursos econòmics molt 
limitats. 

2. Propiciar el coneixement de la cultura i la realitat 
senegalesa a Catalunya i a Suïssa i la interculturalitat.

Per aconseguir l’objectiu general 1 (OG1) hem dividit el 
nostre treball al Senegal en dues línies estratègiques:  

• El programa DABO, que busca contribuïr al 
desenvolupament integral de la commune de Dabo 
(regió de Kolda), i que té com a objectius específics

 OED.1 possibilitar l’accés a la cobertura sanitària
 OED 2 possibilitar l’accés a l’educació 
 OE3 fomentar el desenvolupament econòmic 

sostenible

• El programa BARUMA, de caire netament assistencial, 
que te com a objectiu procurar donar resposta 
sanitària a persones amb malalties greus i/o 
complexes i en situació de precarietat econòmica, i de 
manera especial a nens/nenes i joves.

En relació a l’OG2, les línies estratègiques previstes per 
treballar-lo són:

• Incorporar a totes les activitats públiques que 
organitzem a Catalunya  (àpats solidaris, fires, festes, 
presentacions...) la presència de manifestacions 
culturals, artístiques, gastronòmiques, etc... del 
Senegal

• Treballar juntament amb les persones 
provinents del Senegal radicades a Catalunya 
el codesenvolupament,  com a eina de 
corresponsabilitat en la millora de les condicions 
de vida al Senegal per part de la població migrada 
resident a Catalunya.

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

• 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.

Projecte Tabassaye Qui som? Missió, visió i valors
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El Senegal és una república de l’Àfrica Occidental que 
va ser colònia francesa fins al 1960. Actualment, és un 
dels estats africans més estables políticament i 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 aproximadament la meitat 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 del llindar de la 
pobresa. Tot i que els índexs de desenvolupament 
humà van millorant constantment des de fa uns 
anys, el creixement és lent, quasi imperceptible a les 
zones rurals. 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 nacional, és evident que 
aquesta té un pes important.

La regió de La Casamance, a causa sobretot d’un 
conflicte armat que fa més de 40 anys que s’arrossega, 
pateix encara una notable manca d’inversió dels 
diversos governs. Això provoca que, malgrat tenir 
un potencial important, sigui una de les regions més 
endarrerides del Senegal pel que fa a infraestructures, 
equipaments i altres serveis. En general no hi ha 
electricitat (o no les 24 h), ni aigua corrent, no hi ha 
clavegueram, les instal·lacions hospitalàries estan en 
condicions desastroses, gairebé no hi ha carreteres 
asfaltades...

El Senegal

Situem-nos
Projecte Tabassaye
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Plans de 
desenvolupament 
del Senegal

Des de fa ja uns anys el govern del Senegal ha posat en 
marxa un pla general de desenvolupament, l’anomenat 
Plan Senegal Emergent (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 cofinança molts d’aquests 
grans projectes (construcció d’autopistes i de noves línies 
de ferrocarril, explotacions mineres, creació de plantes 
de producció d’energia, etc.)

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 propòsits 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.

Projecte Tabassaye Situem-nos
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La Commune de Dabo està situada a la regió de 
Kolda (Alta Casamance) i aglutina 11 barris o pedanies, 
incloent-hi la capital, Dabo, amb una població total 
aproximada de 10.000 habitants. 

Tabassaye Manding és un dels poblats de la commune 
i és allà on va començar el nostre projecte. Actualment 
té 596 habitants, dels quals aproximadament el 65% 
té menys de 20 anys. Posteriorment i de manera 
successiva, hem ampliat la zona de treball a altres 
poblats del voltant, tots ells dins la Commune de Dabo: 
Sintiang Maodo (80 hab.),Sare Guiró (263 hab.) i Pithiame 
(83 hab.). Aquest 2022 tenim previst incorporar al 
projecte la vila de Koring, integrada pels poblats de Sare 
Souna i Taboal (600 hab. aprox.)

Les nostres accions van dirigides a millorar les 
condicions de vida dels habitants dels 11 pobles  de 
la Commune de Dabo, començant per les viles 
esmentades. 

A partir de les seves prioritats centrem el nostre treball 
a millorar el seu accés a la salut i a l’educació i en 
el seu desenvolupament econòmic sostenible. Fem 
especial èmfasi en l’àmbit de la salut per qüestions 
d’emergència i immediatesa.  El projecte també cerca 
la democratització del poder i garantir la seguretat 
alimentària de la població, dos àmbits especialment 
en sintonia amb els objectius definits als plans 
governamentals de desenvolupament del Senegal.

Aquests objectius han estat debatuts i consensuats 
en assemblea amb els habitants de les viles on hem 
començat a treballar. És important que siguin elles i 
ells mateixos els que prenguin la responsabilitat de 
fer prosperar aquestes iniciatives. Pel que fa a la part 
europea de l’associació, el nostre deure és sobretot 
proporcionar el suport necessari (via col·laboració 
econòmica, assessorament i acompanyament) i cercar 
els recursos per fer viable el projecte.

Tabassaye Manding, Sintiang Maodo, 
Sare Guiró, Pithiame, Khoring... 
poblats de la commune de Dabo 

Dabo i Baruma
Són independents però en alguns moments conflueixen. 

El Projecte pren dues vies

Dabo

Projecte Tabassaye
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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 de la commune. Acompanyar 
els malalts en el procés de curació  i vetllar perquè 
aquest sigui possible.

2  Promoure la prevenció i la sensibilització en el camp 
de la salut.

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

4  Acompanyar en l’assoliment de l’autosuficiència 
econòmica i sanitària als habitants dels  poblats 
de la Commune de Dabo, fomentant a través 
de les seves associacions locals iniciatives de 
desenvolupament econòmic adreçades a diferents 
col·lectius (dones, joves, emprenedors, etc.) 

5  Treballar per la igualtat de drets, especialment amb 
els infants i les dones, així com promoure la igualtat 
d’oportunitats, especialment pels joves i les dones.  

6  Fomentar i propiciar el coneixement mutu i la 
interculturalitat.

El retrat a 8-10 anys vista que ens agradaria dibuixar 
és el d’un seguit de petites viles rurals del Senegal, on 
les necessitats sanitàries bàsiques estiguin cobertes, 
on estiguin en marxa diversos projectes econòmics 
viables i sostenibles, respectuosos amb l’entorn i amb 
la cultura pròpia, on els joves tinguin l’oportunitat de 
progressar i de gaudir d’una vida digna, i on no sigui 
necessari emigrar per aconseguir-ho. Pobles vius i amb 
futur, on ens agradarà anar per visitar els nostres amics i 
compartir vivències.

La salut, àmbit prioritari
Malgrat que ens hàgim marcat unes metes molt 
àmplies, 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, quan vam arribar a la 
zona ens vam trobar una situació sanitària crítica, amb 
moltes persones amb malalties greus i/o cronificades, 
que en un circuit de salut normalitzat 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 aquesta 
fita principal, vam dissenyar, construir i equipar a 
Tabassaye una Case de Santé (petit dispensari mèdic) i 
dues persones del poblat es van formar com a ATS a la 
Poste de Santé de Dabo per gestionar-la. Enguany i en 
col·laboració amb les autoritats polítiques i sanitàries de 
la Commune, iniciarem la construcció d’una nova Case 
de Santé a Khoring, un municipi format pels veïnats de 
Sare Souna i Taboal.

 A partir de 2018 vam començar a inscriure la població 
-primer de Tabassaye Manding i posteriorment les altres 

poblacions- a la Mútua de salut de Dabo. Aquesta 
mútua ofereix una cobertura del 80% en la majoria 
de tractaments, proves i en els medicaments adquirits 
als centres mèdics de referència a la regió de Kolda 
i un descompte del 50% als medicaments adquirits 
a la farmàcia. Aquest pas ens ajuda a optimitzar 
recursos econòmics i permet als vilatans participar i 
corresponsabilitzar-se de la seva pròpia salut, en tant 
que ells són els que assumeixin el percentatge del cost 
dels medicaments i proves que no cobreix la mútua.

Després de quatre anys, hem constatat que la 
mutualització de la població és una estratègia que 
aporta múltiples beneficis:

• Permet a la població l’accés al metge/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 quelcom seriós.

• Ajuda a fer que la població s’acostumi que el personal 
sanitari els examini i que s’estableixi un hàbit que fins 
ara no existia.

Projecte Tabassaye Dabo



Associació Projecte Tabassaye10

• Ens permet (com a associació) estalviar recursos 
econòmics, tant pel fet que moltes malalties es 
resolen ràpidament com perquè la mútua assumeix 
una part molt important de la despesa en proves i 
hospitalització en aquells casos que són greus.

Però en la implementació d’aquesta estratègia, que 
considerem eficaç i que voldríem acabar estenent a la 
resta de pobles de la commune, vam trobar una greu 
limitació, que afecta sobretot als tractaments dels 
malalts greus:

• Vam detectar que les instal·lacions i els equipaments 
sanitaris adscrits a la Mútua de salut de Dabo (com, 
malauradament, la majoria al Senegal) estaven en 
unes condicions de conservació lamentables i tenien 
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 també un efecte descoratjador en 
aquelles persones que estan mutualitzades i acaba 
fent que moltes deixin la mútua, perquè sovint 
no troben els medicaments 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 considerable despesa extra 
que, si ampliéssim la mutualització a moltes altres 
poblacions, seria insostenible.

És per això que ens vam plantejar un cert canvi en les 
estratègies per assolir els nostres objectius:  veiem que, 
per poder seguir amb el projecte de mutualitzar totes 
les poblacions de manera sostenible, 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.

Està clar que un projecte de reforma, actualització i/o 
millora de les competències d’alguns d’aquests centres 
(Hospital Regional i fins i tot centre mèdic) depassa les 
nostres possibilitats actuals, però tenim en marxa un 
projecte de reforma de la Poste de Santé de Dabo que 
es va desenvolupant a mesura que aconseguim els 
recursos financers.

Escola de Tabassaye.

Projecte Tabassaye Dabo
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L’educació
L’educació és un altre dels pilars de les actuacions 
de la nostra associació. Ens proposem col·laborar en 
la millora de les instal·lacions escolars i en l’accés a 
l’ensenyament per tota la població i en totes les etapes. 
També en aquest àmbit hem començat a treballar al 
poble de Tabassaye Manding i pretenem ampliar la 
nostra acció a les altres viles de la Commune de Dabo.

El 2017, quan hi vam arribar, el poblat de Tabassaye 
comptava amb una escola elemental als afores, on 
s’escolaritzava aproximadament 120 nens i nenes de 
6 a 12 anys -l’etapa en què l’escola és obligatòria- 
principalment del poble de Tabassaye Manding, però 
també d’altres poblats propers, ja que no hi ha centres 

a tot arreu. L’escola, que està formada per dos edificis 
amb dues aules cada un, estava en unes condicions 
de manteniment lamentables (fins al punt que hi havia 
una aula completament inutilitzable), sense electricitat, 
amb unes latrines rústiques a l’exterior (un forat a terra 
envoltat d’unes tanques de canyís) i un gran pati sorrenc 
on els nens i nenes hi jugaven i hi feien esport.

La precarietat a les instal·lacions i a l’equipament 
de l’escola influeix negativament sobre els resultats 
acadèmics (una ràtio més alta per aula de la que 
caldria, manca de taules i mobiliari, impossibilitant 
d’estudiar al vespre per falta d’electricitat, falta de 
material didàctic, etc.).

Projecte Tabassaye Dabo
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Els alumnes que, un cop acabada la formació bàsica 
als 12 anys volen accedir a l’escola secundària s’han de 
desplaçar a l’institut (“Lycée”) de Dabo, situat a uns 4 km.

Són molt pocs els que, un cop acabat l’institut, continuen 
cursant estudis superiors. En força casos, no per falta 
d’interès sinó de possibilitats econòmiques. Tots aquells 
que ho fan han de marxar a la ciutat i, normalment, no 
en tornen.
L’índex d’analfabetisme entre els adults és molt alt i 
especialment aguditzat en el cas de les dones. Si bé no 
hem realitzat cap enquesta concreta en aquest sentit, 
entenem que ens movem com a mínim dins les xifres 
oficials: un 73% de les dones adultes i un 56% dels 
homes adults són analfabets.

Aquesta situació és gairebé idèntica (si no pitjor) a tots 
els pobles de la Commune de Dabo.

Tenim clar que l’accés a l’educació i al coneixement 
és un dret fonamental i una necessitat imprescindible 
pel desenvolupament social, cultural i econòmic de 
qualsevol societat. Tot i que no considerem la nostra 
tasca qüestionar el model educatiu de l’estat senegalès, 
sí que ens proposem intervenir tant en la millora de les 

infraestructures educatives com 
en la promoció de programes 
educatius paral·lels al servei dels 
habitants de les poblacions on 
treballem.

Per això, malgrat que el treball 
en l’àmbit de la salut ara mateix 
és prioritari pel que fa a accions 
i recursos destinats, ja hem 
començat a treballar en l’àmbit 
de l’educació. Així, després de 
diverses reunions per analitzar 
la situació tant amb els habitants 
del poble com amb el director i 
els professors de l’escola, a finals 
de l’any 2019 es va dur a terme 
la reforma integral dels edificis 
que formen actualment l’escola 

elemental de Tabassaye Manding, i s’hi va posar en 
marxa una aula de preescolar pels més menuts.

Els objectius que ens marquem pels pròxims anys a la 
Commune de Dabo en l’àmbit d’educació són:

• Organitzar i possibilitar classes d’alfabetització per 
adults, dirigides especialment a les dones, i dotar-les 
del material pedagògic adequat.

• Organitzar i possibilitar cursos i tallers de sensibilització 
en temes d’higiene, salut i alimentació dirigits als 
nens i nenes de l’escola, que impartirien els mateixos 
mestres, i dotar-los del material pedagògic adequat.

• Fomentar i propiciar, a través de beques i plans de 
sosteniment, que aquells nois i noies que vulguin 
continuar cursant estudis superiors ho puguin fer.

• Fomentar la sensibilització entre les noies perquè 
no abandonin els estudis massa aviat, fet que 
malauradament és molt comú actualment.

• Ampliar l’escola de Tabassaye amb un nou edifici que 
es destinarà als alumnes de preescolar i construir-hi 
unes latrines.

• Dissenyar, construir i equipar una nova escola per als 
habitants de Sintiang Maodo, Sare Guiró i Pithiame (la 
que hi ha avui és molt, molt petita).

Escola de Tabassaye.

Projecte Tabassaye Dabo



Associació Projecte Tabassaye 13

El desenvolupament econòmic
És evident que la situació de vulnerabilitat en la qual 
viuen les comunitats on treballem té com a causa 
principal la seva fragilitat econòmica, tant estructural 
(de l’Estat on viuen) com personal i familiar. Als pobles 
de la Commune de Dabo, com a la resta de les zones 
rurals del Senegal, la relació amb el món laboral és 
absolutament circumstancial i no existeix cap estructura 
fixa, ni de serveis ni industrial, i a la majoria de pobles, 
tampoc comercial. Conceptes com són horaris laborals, 
mecanització i seriació de les tasques, normes de 
prevenció de riscos, etc. no hi tenen cap aplicació. En 
general els ingressos familiars són molt escassos i, per 
tant, la capacitat de resposta davant una emergència 
és gairebé nul·la. Els intercanvis comercials es realitzen 
principalment a través de Dabo (per on passa la 
carretera) situat a uns 4 km de Tabassaye i de Khoring, i 
a uns 2 km de les altres 3 poblacions.

Les activitats econòmiques principals dels poblats de 
la zona són:

• L’agricultura estacional, que ocupa tant homes 
com dones. Es cultiva només durant els mesos de 
pluja, principalment arròs i cacauet, i en menor 
extensió, hibiscos, blat de moro i cotó. També es 
cultiven mangos i anacards, que es cullen a l’estació 
corresponent. La part més important de la collita es 
ven a un operador majorista i queda pel consum 
propi una part més petita (estalviant-se la necessitat 
d’ensacar-la i conservar-la convenientment) tot i que 
després cal anar a comprar a la botiga, sobretot sacs 
d’arròs (importat), al ritme de les seves necessitats.

Fora de l’estació de pluges, on la tasca principal és 
el conreu “a l’engròs”, algunes dones cultiven petits 
horts familiars amb l’objectiu de millorar la varietat i 
qualitat dels aliments que consumeix la família i, en 
cas que hi hagi excedent, poder vendre’l al mercat per 
complementar els ingressos.

• Petita ramaderia. Totes les famílies tenen un grapat 
de xais i de gallines, que crien per carn, i les més 
benestants tenen també vaques, bestiar molt car. 
La carn d’aquests animals és per vendre, ells la 
consumeixen en molt comptades i festives ocasions: 
menjar carn és un gran luxe! També crien ases, que 

són la força motora dels petits carretons utilitzats per 
dur les càrregues amunt i avall.

• Petites indústries manufactureres. Són feines que 
realitzen habitualment els homes a totes les famílies 
dedicant-hi algunes hores al dia. La majoria es basen 
en la transformació mínima de materials recol·lectats 
als voltants: tallar llenya, la fabricació de “carenten” 
-tanques teixides amb fibra de bambú-, obtenció 
de carbó, etc. Totes aquestes activitats són fetes de 
manera força rudimentària, sovint amb eines i mitjans 
poc eficients.

• Petits artesans i professionals. Altres activitats 
minoritàries i exercides pels homes són la dels 
petits oficis, com ara la persona que fabrica i repara 
eines, el sastre, els manobres i el mestre d’obra, 
que habitualment treballen fora del poble. Aquelles 
persones que han aconseguit cursar estudis superiors 
habitualment han emigrat a les ciutats.

Dins els nostres objectius, doncs, volem propiciar un 
enfortiment de l’economia local que permeti a les 
comunitats empoderar-se i poder garantir ingressos 
suficients perquè siguin les poblacions, a través de les 
seves associacions locals, les qui puguin costejar-se la 
mutualització i aconseguir, en la mesura del possible, 
una seguretat i una estabilitat que els permeti una major 
tranquil·litat i capacitat de reacció enfront d’imprevistos i 
crisis.

Pensem aquest desenvolupament econòmic en clau 
d’igualtat d’oportunitats i de drets, posant l’accent en les 
dones (cercant la seva autonomia i l’exercici dels seus 
drets) i en els joves (oferint oportunitats de progressar i 
de tenir una vida digna).

Aquest acompanyament es materialitza donant suport 
tècnic i econòmic a projectes sostenibles i respectuosos 
amb la cultura i tradicions locals. Estem treballant en 
dues vies:

• Ajudant amb microcrèdits a projectes  
proposats per col·lectius de les poblacions, oferint 
assessorament i seguiment, però sent ells els 
encarregats de tota la gestió.

Projecte Tabassaye Dabo
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• Associant-nos com a entitat amb un grup o col·lectiu 
local. En aquests casos la gestió, la presa de 
decisions, el treball i els beneficis són compartits.

L’any 2020 es van iniciar els treballs per engegar el 
primer projecte col·lectiu amb la creació d’una gran 
parcel·la d’horta comunitària a Tabassaye Manding, 
que gestiona l’associació local de dones.  Amb aquesta 
iniciativa es pretén millorar la diversitat i, per tant, 
la qualitat de l’alimentació de les famílies, i produir 
excedent suficient perquè, un cop venut, les dones 
puguin començar a ser autònomes econòmicament. 
A finals del 2020 es va iniciar la construcció del pou 
i del tancat, el 2021 s’ha fet la segona fase i l’hort va 
començar a funcionar la tardor del 2021.

Durant el 2021 també s’ha creat un ramat de 25 vaques 
i bous a Tabassaye Manding destinat a la reproducció 
i a l’engreix. Aquest ramat serà vetllat per pastors de 
la comunitat i és propietat de l’associació Tabassaye 
Manding i del Projecte Tabassaye.

Enguany pretenem posar en funcionament un gran hort 
comunitari per les dones de Sintiang Maodo, Sare Guiró 
i Pithiame (viles petites que estan molt juntes) i un ramat 
de vaques i bous per cadascun d’aquests pobles.

Hi ha altres projectes sobre la taula, pendents d’acabar 
de definir i de programar a mesura que els nostres 
recursos ho permetin, com són:
• La creació d’una granja de pollastres.
• El cultiu estacional intensiu de síndries.
• La instal·lació d’un molí d’arròs.
• La creació d’una planta de compostatge.

Estratègia

L’estratègia que seguim per accedir a les comunitats, 
conèixer-nos i començar a treballar amb ells és producte 
de la nostra experiència sobre el terreny, avalada per 
més de cinc anys de trajectòria desplegant la nostra 
acció a la Commune de Dabo.

La manera habitual amb la qual entrem en contacte 
amb una comunitat és través del boca a boca: els veïns 
del poble del costat s’assabenten del que estem fent 
i demanen el nostre suport. Quan els membres del 
Projecte Tabassaye arribem a una comunitat amb qui 
pretenem treballar, ens reunim amb les autoritats locals 
(chef de village, presidenta de l’associació de dones i de 
joves, etc.), els expliquem el nostre projecte a fons i els 
demanem si hi estan interessats i si volen treballar amb 
nosaltres en la recerca del bé comú. 
Els passos que els proposem seguir són els següents:

1  Demanem als membres de la comunitat que 
constitueixin una associació representativa de tots 
els habitants per fer-nos de contrapart i que escullin 
la junta. Els acompanyem també en el procés de 
legalització.

2  Els demanem que escullin un relais (representant) 
preferiblement amb coneixements sanitaris. Tot i que 
farà altres tasques, el seu rol principal serà el de 
supervisar l’estat general de salut de la població i fer 
el seguiment de la gent que està sota tractament. 

Projecte Tabassaye Dabo
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Organització i 
estructura del 
Programa Dabo

3  Es fa un cens de la població per individus, famílies 
i oficis. Detectem i comptabilitzem els malalts i les 
persones amb necessitats especials. Inscrivim al 
registre civil les persones no inscrites.

4  Inscrivim tota la població a la Mutuelle de Santé 
de Dabo. A partir del segon any, les famílies es 
comprometen a cotitzar a la seva associació local 
per assumir el 50% del cost de la mútua i l’associació 
Projecte Tabassaye es fa càrrec de l’altre 50%.

5  Paral·lelament, demanem a la comunitat quines 
iniciatives de desenvolupament econòmic els 
agradaria endegar amb el nostre suport. Posem 
especial èmfasi en treballar amb l’associació de 
dones per afavorir la seva sobirania econòmica. 
Normalment, escullen activitats relacionades amb la 
ramaderia i l’agricultura. Cerquem els mitjans i les 
eines necessàries per començar i els acompanyem 
en la gestió.

6  El producte d’aquestes activitats econòmiques ha 
de servir a la comunitat per empoderar la seva 
associació local amb l’objectiu de sufragar, en 
un termini de temps raonable, el cost total de la 
mutualització per tota la població. 

7  En cas que hi hagués superàvit (és la intenció!) el 
50% s’utilitzarà per a invertir en projectes escollits 
democràticament en assemblea i destinats al bé 
comú i l’altre 50% tornarà a les famílies del poble 
que participen del projecte.

Actualment, hi ha a 10 persones treballant pel Projecte 
Tabassaye a la Commune de Dabo. L’esquema de 
funcionament és el següent:

I. Hi ha dos ATS que treballen a la Case de Santé de 
Tabassaye. Les seves funcions són: Atendre els 
malalts. Planificar i coordinar, juntament amb els 
mestres de l’escola, les campanyes de vacunació 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.

II. Els relais: són persones escollides pels mateixos 
habitants i que fan de contacte entre la població 
i l’ONG. En coordinació amb l’equip del Projecte 
Tabassaye, vetllen per la salut de la població i 
l’acompanyament dels malalts, són el nostre enllaç 
amb les associacions locals, coordinen la recollida 
de les cotitzacions i ens informen sobre l’evolució 
de les iniciatives de desenvolupament econòmic. 
Actualment n’hi ha cinc (un per cada comunitat).

III. El dinamitzador de la commune de Dabo és una 
figura clau a l’hora de recollir les propostes de 
les associacions dels diferents pobles i de fer el 
seguiment general. També forma part de la seva 
feina ajudar als pacients en les seves gestions 
davant la mútua de salut i en els casos d’evacuació 
a Kolda, així com executar tasques de sensibilització 
i prevenció en la salut, juntament amb els relais i 
amb el personal de la Mútua a Dabo.

IV. La directora de projectes i el coordinador general 
del Projecte Tabassaye al Senegal coordinen 
tots aquests processos, administren els recursos 
econòmics, vetllen pel bon funcionament de totes 
les parts i en fa partícips les associacions Europees 
a través d’informes freqüents.

Associació de Dones de 
Tabassaye. 

Pou i hort de les Dones. 

Projecte Tabassaye Dabo
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La situació sanitària de les zones on treballem 
-especialment en les comunitats rurals- és bastant 
alarmant. En una societat que ja era molt fràgil, la crisi 
econòmica i sanitària que ens envolta en els últims dos 
anys encara ha aguditzat més la vulnerabilitat de moltes 
famílies.

L’accés a la salut és un dret universal que, en països 
amb economies tan fràgils com la del Senegal, no 
està garantit. Les famílies senegaleses han d’apostar 
decididament pels seus membres més forts per garantir 
la seva pròpia supervivència. Els nens i joves malalts són 
una càrrega per a les seves famílies, els grans oblidats, 
la baula més feble d’una cadena dramàticament 
fràgil, víctimes directes de la pobresa, la desigualtat i la 
injustícia social. Brindar-los assistència sanitària i suport 

emocional i retornar-los la dignitat i l’esperança té, per a 
nosaltres, un sentit absolut i inqüestionable.

Baruma, que en llengua manding significa columna, 
pilar, és el nom que rep el nostre programa d’accés a 
la salut per a persones vulnerables i té com a objectiu 
procurar una resposta a persones amb malalties 
complexes –majoritàriament nenes, nens i joves-  en 
situació de precarietat econòmica, que trobem en les 
zones on ens movem habitualment o que ens deriven 
altres organitzacions o el mateix Hospital Regional de 
Kolda provinents de tot el territori senegalès. Les famílies 
d’aquests malalts no tenen els mitjans econòmics ni les 
capacitats per gestionar les seves malalties i procurar-
los les atencions que necessiten. 

Baruma
De caire més assistencial

Projecte Tabassaye Baruma
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Els nostres 
beneficiaris
El perfil més habitual de les persones que acollim al 
programa BARUMA sol ser el dels malalts que ningú vol, 
casos molt complexos o que han acabat sent-ho per 
falta d’atenció mèdica en el seu moment: des de ferides 
i nafres obertes de llarga durada (a vegades dècades!) 
fractures no tractades, malformacions congènites, 
tumors, malalties parasitàries complexes, osteomielitis, 
cremades, etc. Si bé no discriminem per criteris d’edat, 
la immensa majoria dels nostres beneficiaris són nens, 
nenes i joves.

Capítol a part són els malalts de drepanocitosis, una 
malaltia crònica d’origen hereditari que provoca una 
malformació pel que fa als glòbuls vermells i que 
causa greus problemes als qui la pateixen. Actualment, 
tenim cura de 2 joves i 3 nenes amb aquesta malaltia, 
lamentablement molt comuna al Senegal. En el cas 
d’aquests pacients, en ser una malaltia hereditària, 
sabem que no es poden curar, però intentem pal·liar 
les greus conseqüències que causa (nafres cròniques, 
osteomielitis, tuberculosis, anèmies persistents, etc.), 
procurant-los un entorn adequat i ensenyant-los a 
conèixer la seva malaltia i a cuidar de si mateixos, ja 
que seguint unes recomanacions no gaire complicades 
poden aconseguir una qualitat de vida acceptable.

Les persones que accedeixen al programa són ateses 
mèdicament i la resposta que els oferim passa per 
acompanyar-los en les seves visites al metge, fer-nos 
càrrec de les despeses en consultes mèdiques, proves, 
operacions (si s’escau), i medicaments i, en els casos de 
malalties llargues (la majoria), allotjar-los i mantenir-los 
a la Maison Guérison de Kolda, un habitatge preparat 
per acollir-los, tot procurant-los un seguiment i una 
convalescència amb les atencions necessàries en 
matèria de cures, higiene, alimentació i seguretat.
En cas necessari, com pot ser el cas d’alguns dels nens 
petits o de persones amb greus limitacions de mobilitat, 
la casa acull també un o una acompanyant que els 
pugui assistir.

Maison Guérison

La Maison Guérison ha esdevingut la seu del 
programa BARUMA. És l’espai on acollim les 
persones malaltes de llarga durada, que han de 
seguir tractaments complexos o que estan en estat de 
convalescència.

El mes de maig de 2019 vam inaugurar - a 100 m de 
l’Hospital Regional de Kolda -  l’actual Maison Guérison, 
un ampli habitatge de 10 habitacions (de les quals 
8 són dormitoris) on tenen cabuda fins a 16 malalts 
(i fins a 8 acompanyants). La casa compta amb una 
sala de cures molt equipada, cuina i magatzem, sala 
d’estar menjador, 4 banys i un ampli pati pavimentat. 
La posada en marxa d’una casa de curació a Kolda 
aviat es va demostrar un encert dins de l’estratègia del 
programa BARUMA: el personal que hi treballa vetlla 
per l’administració i el seguiment de les posologies 
prescrites, s’hi ofereixen menús equilibrats i nutritius que 
malauradament els malalts no poden tenir a les seves 
cases i viuen en un entorn segur i higiènic, cosa que 
possibilita una recuperació més ràpida i sòlida.

A la Maison Guérison, la qualitat de l’atenció i de les 
cures que els malalts reben marca una diferència 
determinant quant a la seva recuperació en comparació 
a quan els malalts havien de passar la convalescència a 
les seves cases familiars.

La Maison Guérison de Kolda és l’emblema del Projecte 
Baruma i el lloc on conflueix amb el Projecte Dabo, ja 
que els malalts de la Commune de Dabo que necessiten 
operacions i tractaments complexos a l’Hospital 
Regional de Kolda, també s’hi allotgen per fer-hi els seus 
tractaments i les seves convalescències.

Projecte Tabassaye Baruma
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A la Maison Guérison de Kolda hi treballen actualment 
4 persones: una infermera i un auxiliar sanitari que fan 
el seguiment, les cures i l’acompanyament dels malalts 
que arriben al programa, una dona que s’encarrega de 
la intendència i la cuina i una dona que fa diàriament la 
neteja.

Cada cas que se’ns presenta és valorat pel comitè 
sanitari (equip voluntari de metgesses i infermeres de 
Catalunya) i per l’equip de coordinació al Senegal. Si el 
pacient és admès en el programa, es comença amb el 
seu acompanyament.

A part dels malalts que s’allotgen a la casa, també 
es realitza l’acompanyament d’altres pacients que no 
necessiten viure-hi, però que han de seguir tractaments 
llargs a l’hospital, o persones que necessiten un 
tractament puntual fora del seu abast econòmic 
(normalment operacions).

Cada setmana el personal sanitari al Senegal i el comitè 
sanitari català intercanvien informes (en línia si en aquell 
moment no hi ha ningú del comitè al Senegal) i es traça 
un camí de diagnòstic possible, una recomanació en el 
tractament i el seguiment corresponent. Juntament amb 
els metges i sanitaris de l’hospital de Kolda en primera 
instància, es treballa per a intentar aconseguir la curació 
o, almenys, la millora de les condicions del pacient. 

En els casos en els quals a l’hospital de Kolda no es 
pugui resoldre el problema, es planteja l’evacuació del 
malalt a Ziguinchor (capital de la Casamance) on hi ha 
diversos hospitals millor dotats i amb més especialitats. 
A Ziguinchor també tenim a un infermer que col·labora 
amb l’associació i acompanya als malalts que li són 
derivats. 

En alguns casos on tampoc trobem resposta mèdica 
a Ziguinchor, derivem als pacients a Dakar, on hi ha 
especialistes i establiments mèdics molt millor dotats 

Organització 
i estructura del 
Programa Baruma

i amb més experiència. Allà també hi tenim a una 
membre de l’equip per rebre’ls i acompanyar-los. Per 
qüestions econòmiques i logístiques, aquesta última 
opció és menys habitual. 

La directora de projectes i el coordinador general del PT 
al Senegal gestionen la logística i organitzen trasllats, 
evacuacions, compres, reparacions, etc. i en fa el 
seguiment general.

Projecte Tabassaye Baruma
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Plans de sosteniment
Constatem que molts dels nens, nenes i joves als quals 
acompanyem han perdut sovint la possibilitat d’anar 
a escola i de formar-se perquè les seves malalties 
habitualment són de llarg recorregut en el temps i 
han interromput el seu normal desenvolupament 
acadèmic. En molts casos els nois i noies obtenen 
“l’alta”, però les seves malalties els deixen seqüeles 
físiques i psicològiques per a tota la vida. És per això que 
considerem que el nostre acompanyament no ha de 
cenyir-se només a l’àmbit sanitari: és també necessari 
acompanyar-los en la seva formació, tractar de pal·liar 
el greu desavantatge que arrosseguen i garantir-los un 
futur amb més oportunitats.

Sobre la base d’aquests principis vam crear els 
anomenats «Plans de Sosteniment», que si bé són 
gestionats com un projecte a part, estan totalment 
vinculats al projecte BARUMA.

Els nens i nenes que resideixen en la Maison Guérison 
van a una escola del barri (sempre que el seu estat els 
ho permeti). Als adolescents que no han pogut anar a 

l’escola amb regularitat és molt difícil reenganxar-los 
a l’escola o institut i que acabin fent estudis superiors. 
És per això que, en general, els oferim una formació 
d’aprenentatge en diferents oficis o estudis senzills 
(perruqueria, comerç, sastreria, assistència sanitària, 
informàtica a escala d’usuari, etc.). L’ONG es fa càrrec 
del cost de la formació, del transport (si és necessari) i 
ofereix als nois i noies un ajut per fer front a les seves 
despeses quotidianes.

En alguns casos també ens plantegem ajudar els joves 
a trobar feina o establir-se pel seu compte una vegada 
acabat el seu període de formació. En aquest darrer 
cas, sempre que el projecte ens sembli viable i hi hagi 
un compromís ferm d’acompanyament per part de les 
famílies, s’habilita una dotació econòmica per a posar-
lo en marxa (meitat d’aportació neta de l’associació 
i meitat en forma de microcrèdit). Aquest és el cas, 
per exemple, de Keba Kante, un noi que va sofrir una 
terrible osteomielitis que li ha deixat seqüeles físiques 
importants i al qual aquest any 2022 ajudarem a muntar 
una petita botiga de comestibles al seu poble.

Projecte Tabassaye Baruma
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Hope & Progress. Operacions amb l’equip mèdic del Dr. Bardají. 

2017
• Vam crear les associacions catalana i suïssa.

• Vam formar 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 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 
Guérison. Mentre durava el tractament, ens vam fer 
càrrec també de l’alimentació i les despeses de vida 
dels malalts.

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

Objectius assolits

2018
• Es va constituir l’associació senegalesa al poble de 

Tabassaye Manding.

• Vam inscriure la totalitat dels habitants de Tabassaye a 
la Mútua Mèdica de Dabo.

• 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 Santé (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.

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

Projecte 
Tabassaye, 
organització 
i estratègies 

Projecte Tabassaye
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2019
• Es va equipar la Case de Santé de Tabassaye 

(mobiliari, equipament mèdic bàsic, panells solars i 
instal·lació elèctrica), es va signar un conveni pel seu 
manteniment amb les autoritats, es va dotar amb una 
primera remesa de medicaments i a partir del mes de 
juny va començar a funcionar amb les dues persones 
que van formar-se com a ATS.

• Vam llogar i condicionar 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) 
D’aquesta manera també s’ampliava la capacitat 
d’acollir malalts.

• Es va realitzar la reforma integral dels edificis de 
l’escola elemental de Tabassaye Manding (canvi 
de portes i finestres, reparació de murs i teulades, 
enrajolat dels terres, restauració de les pissarres, 
pintura interior i arrebossat exterior), es reformà 
el mobiliari i s’hi va instal·lar panells solars i llum 
elèctrica.

• Es va habilitar una de les aules reformades de l’escola 
(que fins al moment estava en desús) com a aula 
de preescolar per nens i nenes de 3 a 6 anys. Es va 
comprar el mobiliari adaptat als més petits i es van 
iniciar les classes el novembre del 2019.

• Vam possibilitar la regularització de l’État Civil (el que 
seria el registre civil) a les 115 persones de Tabassaye 
Manding i Sintiang Maodo que no estaven inscrites, 
fet que va millorar substancialment els seus drets civils 
(només tenint l’EC és permès votar, accedir a beques o 
estudis superiors, comprar béns immobles, etc.)

• Vam continuar amb la inscripció dels habitants de 
Tabassaye Manding a la Mútua de salut i, a partir 
del juliol, vam ampliar la mutualització a la petita 
població de Shintiang Maoudo, veïna de Tabassaye 
Manding.

• Vam continuar i ampliar els “plans de sosteniment”, 
becant per la seva formació a joves que havien estat 
malalts i posteriorment donats d’alta.

• Vam continuar fent-nos càrrec de diferents casos com-
plicats de salut dins el programa Baruma. La majoria 
d’ells s’allotgen a la maison de Guérison de Kolda.

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

• Vam continuar acompanyant malalts a operar amb el 
Dr. Bardají de L’ONG Hope & Progress i amb la Sra. Ita 
Llauradó de l’ONG les Meduses.

• Es va acabar de formular el projecte de la reforma 
de la Poste de Santé de Dabo en col·laboració amb 
diferents entitats de la localitat.

Case de Santé de 
Tabassaye Manding. 
En funcionament des 
de 2019

Projecte Tabassaye Organització i estratègies
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2020
Malgrat l’esclat de la crisi del covid-19, que ha destarotat 
moltes de les previsions pel 2020, ens sentim satisfets 
d’haver aconseguit moltes de les fites previstes.

• Vam poder fer la inscripció de la nostra entitat al 
registre ACCD (Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament ) i l’acolliment a la Llei d’Incentius 
Fiscals: això comporta un seguit d’avantatges, el més 
important dels quals és que els nostres socis poden 
desgravar una bona part de la seva aportació anual 
(fins al 75% de l’aportació en molts casos).

• A partir del gener del 2020, a la seu de Catalunya, 
es va incorporar una persona semialliberada (amb 
un contracte parcial), donat que el volum de feina de 
coordinació i gestió és tal que ja no és possible de 
realitzar al 100% des del voluntariat. 

• Vam continuar amb la inscripció a la Mútua de salut 
dels habitants de Tabassaye Manding, de Shintiang 
Maoudo, i a partir del juliol de 2020, de les poblacions 
de Sare Guiró i Pithiame, ambdues també a la 
Commune de Dabo.

• Vam seguir amb els “plans de sosteniment”, becant 
per la seva formació a joves exmalalts donats d’alta.

• Vam ocupar-nos altre cop de diferents casos 
complicats en l’àmbit de la salut dins el projecte 
Baruma. La majoria d’ells s’allotgen a la maison de 
Guérison de Kolda.

• A Catalunya es va crear el comitè sanitari, un 
grup de professionals de la salut que, de manera 
voluntària i en coordinació amb l’equip senegalès, 
participen en les tasques de seguiment dels malalts 
i ens assessoren en temes de salut (diagnòstics i 
tractaments).

• En col·laboració amb les ONG Hope&Progress i Yakaar 
África, vam aconseguir l’evacuació cap a Espanya 
per ser operat (in extremis!) de l’Abdoukarim Mané, 

un noi de disset anys que va néixer amb una greu 
malformació a les cames.

• Es va realitzar la primera fase de la reforma de la Poste 
de Santé de Dabo, una mica més reduïda del que 
estava previst inicialment, però a temps malgrat la 
crisi!

• Es va realitzar la primera fase de l’hort de les dones 
de Tabassaye: es va legalitzar l’associació de dones, 
s’hi van establir els principis bàsics de funcionament i 
d’organització per l’explotació de l’hort, es va obtenir 
la propietat de la parcel·la per l’associació, es va 
desbrossar el terreny (gairebé 1 Ha) i, amb l’aportació 
de l’ONG Bantandicori, es van iniciar els treballs de 
construcció del pou. 

Projecte Tabassaye Organització i estratègies



2021
La crisi del Coronavirus, que encara contínua, ha 
evidenciat encara més la fragilitat de les comunitats 
amb les quals treballem. Malgrat les limitacions, hem 
persistit amb els nostres programes bàsics, reforçant-los 
en alguns casos.

• A partir del gener de 2021 es va consolidar l’estructura 
al Senegal, d’una banda, incorporant la figura d’una 
infermera a la plantilla de la Maison Guérison, que 
assumeix la responsabilitat de la part sanitària. A 
la branca Dabo, per altra banda, es van incorporar 
noves poblacions i es va augmentar quantitativament 
l’abast del projecte, creant les figures dels “relais”, 
persones que realitzen la funció d’enllaç entre les 
diferents poblacions i l’ONG.

• Continuem amb la inscripció a la Mútua de salut 
de Dabo dels habitants de Tabassaye Manding, de 
Shintiang Maoudo, de Sare Guiró i de Pithiame, totes a 
la Commune de Dabo.

• Donem continuitat als “plans de sosteniment”, becant 
per la seva formació a joves exmalalts donats d’alta.

• Regularitzem l’État Civil (el que seria el registre civil) 
dels 60 nois i noies de les poblacions de Sare Guiró i 
Pithiame que encara no estaven inscrits.

• Seguim amb el projecte Baruma, fent-nos càrrec 
de diferents casos complicats en l’àmbit de la salut, 
especialment de nens, nenes i joves, la majoria dels 
quals s’allotgen en la maison de Guérison de Kolda.

• En col·laboració amb les ONG Hope & Progress i Yakar 
Àfrica, es va seguir amb el tractament a Navarra del 
jove de disset anys, Abdoukarim Mane, que va néixer 
amb una greu malformació a les cames. Abdoukarim 
va ser operat al febrer dels dos peus, va tornar al 
Senegal al març i segueix a la nostra Maison Guérison 
treballant en la seva lenta però ferma rehabilitació.

• S’ha adequat i equipat una habitació doble a 
Ziguinchor per a poder allotjar els malalts que han de 
desplaçar-se per a visitar-se al seu hospital regional.

• Es va realitzar la segona fase de l’hort de les dones 
de Tabassaye: es va completar el tancament de la 
parcel·la, es van construir 4 basses per al reg, es van 
adquirir eines, es va impartir formació agrícola bàsica 
a les dones, es van comprar i plantar 100 petits arbres 
fruiters, així com una primera remesa de llavors i les 
dones ja han començat a treballar!

• Hem iniciat un projecte de cria i engreix de bestiar boví 
a Tabassaye. S’ha fet la compra de 25 animals i es 
comença a escometre la construcció d’un tancat per a 
guardar-los durant l’estació seca (de març a juny).

• En col·laboració amb l’ONG Bantandicori s’ha 
executat una anàlisi de la situació sanitària de la 
veïna comunitat de Kandia, s’ha endegat un projecte 
d’optimització de les seves estructures i s’ha arribat 
a un acord comú amb les autoritats per a rehabilitar 
i posar en funcionament 5 Case de Santé en els 
pròxims dos anys.

• Continuem acompanyant malalts per a ser operats 
per les expedicions de l’ONG Hope & Progress del Dr. 
Bardají i de l’ONG Les Meduses, de la Sra. Ita Llauradó.

Dinamitzadors de la Commune de Dabo 
i 4 representants de cada poble.

Projecte Tabassaye Organització i estratègies
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Actuacions 
a Europa
Els objectius de les dues associacions europees són 
la difusió del projecte i els seus valors, la captació de 
socis que ens aportin idees, talent i autosuficiència 
econòmica, l’expansió territorial, la cerca de recursos 
a través de donacions, patrocinis i subvencions i 
l’organització d’esdeveniments que acompleixin la 
doble funció de  fomentar i propiciar el coneixement 
mutu i la interculturalitat entre els pobles senegalès, 
català i suïs i que ens permetin recollir fons per tal de 
poder dur a terme els diferents projectes engegats al 
Senegal.

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, exposicions, curses 
solidària, fira d’entitats, concursos, festes solidàries, 
etc.).

Una de les accions que considerem més reeixida i 
que volem repetir quan la pandèmia de Covid ens ho 
permeti és el dinar solidari que vam organitzar el febrer 
del 2019 a Premià de Dalt. Vam muntar un seguit de 
concerts i tallers, un dinar senegalès i vam acabar amb 
una bona festa amb ritmes africans. 

Com és evident, totes les activitats previstes durant 
el 2020 i 2021 que implicaven accions públiques per 
donar a conèixer el projecte, sensibilitzar i recaptar fons 
i nous socis van haver d’anul·lar-se.

Enguany, les reprendrem i volem organitzar 
esdeveniments similars a les poblacions amb les quals 
el projecte té més vinculació (Vilassar de Dalt, Cabrils, 
Premià de Mar, Vilassar de Mar, Ribes de Freser, 
Girona, Mataró, Cadaqués, etc.).

Les associacions 
catalana, suïssa 
i senegalesa: 
coordinació i 
direcció general, 
equips de treball, 
juntes i Comitè 
Sanitari
Hi ha una diferenciació important en les funcions i la 
manera d’organitzar el treball de les diferents branques 
de l’associació.  La catalana i suïssa tenen la tasca 
principal de cercar 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 localitzar les 
necessitats, fer propostes relacionades amb les metes 
de progrés que hem acordat, valorar, debatre i, en 
cas de ser aprovades, implementar les propostes, 
responsabilitzar-se’n i fer-les prosperar en el dia a dia 
en coordinació amb la part europea.

Les grans línies estratègiques i els objectius s’han 
proposat, des de l’inici, des de la banda europea, 
sobretot des de la branca catalana (que té un contacte 
molt més intens i quotidià amb la part senegalesa), 
i han estat posteriorment discutides, modificades 
i consensuades en assemblea amb les branques 
senegalesa i suïssa.

Les guies per fer possibles els projectes concrets, els 
estudis de viabilitat, les prioritats i possibilitats d’obtenir 
finançament i com fer-ho s’estableixen conjuntament 
entre la branca suïssa i la catalana.

Projecte Tabassaye Organització i estratègies
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El Comitè Sanitari és una estructura creada a principis 
del 2021 per metges, metgesses, infermeres i altres 
professionals del món de la salut que, de manera 
voluntària, assessoren i fan el seguiment dels diferents 
casos dels malalts amb els quals treballa l’associació. 
Les funcions del comitè sanitari són:

• Avaluar els nous casos que arriben, valorar fins a 
quin punt és factible ajudar el malalt en qüestió i 
traçar un camí de diagnòstic possible per fer una 
recomanació sobre el tractament.

• Fer el seguiment dels diferents casos, mantenint una 
comunicació contínua amb els equips senegalesos, 
tant dels responsables del programa BARUMA com 
amb els de DABO.

• Mantenir una bona relació i una comunicació fluida 
amb els diferents metges i especialistes al Senegal, 
que són els responsables finals del tractament 
dels malalts, a fi de compartir coneixement i mirar 
d’assolir junts la curació o, almenys, la millora en les 
condicions del pacient.

• Ser òrgan consultiu on debatre i compartir opinions 
contrastades i assessorament en els casos 
complexes on no estigui realment clar un diagnòstic 
o un tractament.

Cada setmana el personal sanitari al Senegal i el 
comitè sanitari a Catalunya intercanvien informes que 
són valorats i  posats en comú i s’acompanya a l’equip 
senegalès en el seguiment, tot donant recomanacions 
en tractaments i/o proves complementàries. Tots els 
malalts tenen una història clínica i una fitxa on s’arxiva 
tota la informació que es rep de Senegal per facilitar 
la tasca de seguiment. Diversos membres del comitè 
sanitari viatgen regularment al Senegal per millorar 
la comunicació, la interacció i el seguiment de l’equip 
senegalès.

El Comitè Sanitari

Projecte Tabassaye Organització i estratègies
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Actualment, hi ha una bona colla d’associacions i ONG 
europees que treballen al Senegal, més concretament 
a la regió de l’alta Casamance, moltes de les quals 
tenen seu a Catalunya. Arran dels diferents viatges que 
hem fet al Senegal hem entrat en contacte amb algunes 
d’aquestes associacions i amb unes quantes ja hi hem 
establert diferents tipus de col·laboració.

Pel que fa a Dabo, l’any 2017 vam establir relació amb 
l’Associació de Cooperació pel Desenvolupament  
Bantandicori, de la mà del seu president Toni Ridorsa. 
Aquesta ONG d’Arbúcies especialitzada en la 
construcció de pous i la creació d’horts, actua a la 
Commune de Kandia, situada a uns 70 km de Dabo 
i estem desenvolupant alguns projectes en comú: 
l’associació Bantandicori ens va construir el pou i 
el tancament de l’hort de les dones de Tabassaye i 
enguany farà el mateix amb l’Hort de les dones de 
Sintiang Maodo, Sare Guiró i Pithiame. Nosaltres, en 
retorn, ens hem compromès a reformar cinc Case de 
Santé molt deteriorades de la Commune de Kandia.

Dins del programa Baruma, des de fa uns tres anys, 
cooperem amb diferents ONG amb seu a Espanya i 
que treballen també al Senegal. Hem acompanyat  
nombrosos malalts a ser operats per les expedicions 
que les ONG Hope & Progress, del Dr. Carlos Bardají, 
i Les Meduses, de la Sra. Ita Llauradó, realitzen cada 
any al Senegal. En aquestes expedicions, sengles 
equips de metges, cirurgians, infermers i altre personal 
sanitari venen al Senegal durant uns dies (normalment 
coincidint amb la Setmana Santa o el pont de desembre) 
per a operar, en un centre mèdic senegalès, el màxim 
possible de malalts de manera gratuïta. La labor 
d’aquestes organitzacions és realment magnífica i ens 
sentim orgullosos de poder treballar amb ells.

Una altra ONG amb la qual col·laborem assíduament 
és l’associació Yakaar Àfrica de la mà del seu president, 
José María Piñero. Ells es dediquen normalment a 

temes d’educació i sobirania alimentària al País Basari 
i al delta del riu Casamance. Sovint troben, però, casos 
complicats de salut a les seves comunitats que ens 
solen derivar perquè nosaltres, amb la nostra estructura, 
puguem atendre. Altres vegades som nosaltres que 
els demanem suport econòmic per a abordar alguna 
operació complicada o algun tractament complex per al 
qual necessitem una aportació extraordinària.

Enquadrat també amb el nostre programa Baruma, i en 
col·laboració amb les ONG Hope & Progress i Yakaar 
Àfrica, hem començat a plantejar conjuntament la via de 
les evacuacions a Espanya de malalts que, per la seva 
complexitat, no tenen accés a tractament possible al 
Senegal. El primer cas va arribar a finals de 2020, quan 
vam aconseguir evacuar l’Abdoukarim Mane, un noi de 
disset anys amb una greu malformació congènita a les 
cames i que va ser operat a Navarra.

Enguany acabem de rebre la magnífica notícia que 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona s’ha 
compromès a operar el cas d’un nadó amb una greu 
cardiopatia que els hem presentat. També hem arribat 
a un acord amb l’Hospital General de Catalunya i 
l’Hospital Universitari del Sagrat Cor de Barcelona per 
l’operació d’un jove de Dakar que sofreix una rara i 
perillosa malaltia vascular, i amb la Fundació del Dr. 
Pedro Cavadas per evacuar i operar a València un 
adolescent de setze anys que es va electrocutar i va patir 
ferides molt greus.

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

Les aliances estratègiques
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Un dels objectius clau 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 propòsits. Per a assolir-los es va crear una 
comissió de comunicació.

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 essencials 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.

La comissió de comunicació té com a tasques 
principals el manteniment i l’actualització del nostre 

web, dinamitzar les xarxes socials i dissenyar i dotar 
de contingut els diferents materials de difusió. Des de 
principi del 2020 també es redacta un butlletí bimensual 
que s’envia en format digital a tots els associats i on es 
donen a conèixer totes les novetats.

Cal assenyalar (i agrair!) en aquest sentit el suport 
que dóna a l’associació l’empresa PÀNXING 
COMUNICACIÓ, que lidera la comissió i s’ha convertit 
en aliat imprescindible de la nostra entitat.

La comunicació: 
divulgació, promoció i difusió

Projecte Tabassaye
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Els objetius que 
s’han aconseguit 
el 2021 son:

 1  Adaptar els continguts de la pàgina web en català, 
castellà, francès i alemany, amb l’objectiu de permetre que 
qualsevol dels socis o col·laboradors del Senegal, Suïssa i 
Catalunya pugui navegar i descarregar-se els dossiers o la 
informació en el seu idioma.

2   Publicar els missatges i notícies de les nostres xarxes 
socials en tres idiomes: català, castellà i anglès.

3  Fer difusió, mitjançant les nostres xarxes socials i la 
revista comarcal Pànxing Maresme, de les empreses i 
comerços solidaris que ens donen suport econòmic. 

Per raons òbvies, un dels objectius marcats pel 2020 i el 
2021, com era tenir presència a les festes majors, fires i 
altres esdeveniments populars a Vilassar de Dalt, Cabrils, 
Premià de Mar, Premià de Dalt, Mataró i altres pobles 
del Baix Maresme (zona d’influència on residim la gran 
majoria dels socis) per donar a conèixer el projecte no s’ha 
pogut dur a terme.

Torna a Vilassarel megaexitÓs...

UN divertit concurs solidari en equip

Sapiensper Àfricaa Vilassar de Dalt

2n

28
Festa Major dels Sants Genís2021

Plaça de la Vila 20 h Convocatòria 21 h Sopar21.45 h Concurs

 13 €
 10 €

DISSABTE

SOPAR

sApiens
d’agost

Equips de màxim 8 persones · Més info. 679 448 722 

Inscripcions: sapiensthegame@gmail.com · Nom equip + telèfon

a favor de l‘ONGD Projecte Tabassaye

Organitza:

Patrocinadors:

SAPIENS THE GAME PROJECTETABASSAYE

Amb la col·laboració:

Fes-tesoci!!

tabassaye.com

Encara
ens falten
equips!!
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L’economia i 
el finançament
L’activitat de l’associació ha anat augmentant 
exponencialment al llarg de la nostra història. Durant 
els primers mesos recorreguts, de febrer a juny del 
2017, abans de la legalització de l’associació, els 
recursos necessaris per fer tota la feina que es va fer a 
Tabassaye Manding (i que va ser molta!) es van cobrir 
majoritàriament amb les aportacions personals dels 
fundadors de l’associació.
A partir de juny 2017 podeu consultar la memòria 
d’activitats de cada any, penjades al nostre web 
tabassaye.com

Funcionament de 
l’associació a Catalunya i 
a Suïssa: captació de fons
És objectiu prioritari de les associacions catalana i suïssa 
el treball per recaptar els fons que ens permetin fer 
prosperar els diferents projectes que tenim engegats al 
Senegal. 

A la branca catalana de l’associació, la manera que ens 
resulta més eficient per aconseguir recursos econòmics 
estables és a través de la captació de socis: l’aportació 
mensual d’una quantitat fixa (el més habitual son 10 
€) ens permet saber amb què comptem cada mes i 
ens permet donar continuïtat a la nostra feina sobre el 
terreny. Actualment, ja som més de 230 socis, i la meta 
per aquest any és el d’arribar als 300. Això no impedeix 
que es facin altres tipus de campanyes puntuals per 
recaptar fons: concursos, festes solidàries, exposicions, 
rifes, curses solidàries, venda de marxandatge, etc.

La branca Suïssa, pel tarannà dels seus simpatitzants, 
obté molts recursos a través de donacions puntuals, 

sovint molt generoses i de campanyes concretes, com 
són les classes de cuina, l’elaboració de xarop de saüc, 
de melmelades i de galetes, que tenen gran acceptació. 
Per contra, la possibilitat de fer socis allà és gairebé 
nul·la.

Projecte Tabassaye
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És bastant habitual en el món de les associacions i les 
ONG que la principal font d’ingressos d’aquestes entitats 
sense afany de lucre siguin les subvencions atorgades 
pels organismes públics.

En el nostre cas, potser perquè som una entitat petita, 
tenim clar des del començament que volem ser el 
màxim d’autònoms possible: el nostre projecte aposta 
per assegurar uns ingressos propis suficients i regulars 
per no haver de dependre del finançament públic, un 
finançament que sempre és benvingut, però que no 
voldríem que condicionés la nostra activitat. 

Així doncs, apostem per diversificar les fonts de 
finançament i, d’aquesta manera, poder assegurar 
l’execució dels nostres fins socials. És per això que 
una de les activitats més importants de les nostres 
associacions a Europa és la cerca de recursos.

Actualment les nostres fonts de finançament són:

• Quotes de socis. Almenys en el cas de l’associació 
catalana, que és de tradició associacionista, és  la 
manera que ens resulta més eficient per aconseguir 
recursos econòmics estables. Pensem que tenir un 
bon nombre de socis ens garanteix una estabilitat i 
una continuïtat en el temps i que ens permet mantenir 
una qualitat en la feina que desenvolupem al Senegal: 
persones compromeses amb el projecte que aportem 
una quota mensual mínima de 10 € al mes. Els socis 
no només participen del projecte econòmicament, 
sinó que tenen l’oportunitat d’incidir en la presa 
de decisions i de formar part de la construcció i 
desenvolupament dels projectes. Cal recordar que, 
com que som una ONGD les quotes es poden 
desgravar.

• Vam crear la xarxa de Comerç Solidari, una variació 
en el concepte de soci on el comerciant, autònom o 
professional no només té la satisfacció de participar 
d’un projecte solidari, sinó que, a canvi  d’una quota 
mensual una mica més alta (en aquest cas 15 €), 
reben visibilitat a les nostres xarxes socials i també 
obtenen un seguit d’avantatges a les revistes i xarxes 
del grup Pànxing, el gran mecenes de l’associació.

• Donacions. Les empreses i persones físiques que 
fan aportacions monetàries i/o en espècies de 
manera puntual són també una part important del 

nostre finançament. Aquest és el recurs estrella de 
l’associació a Suïssa, on l’associacionisme no està 
massa arrelat, però sí la solidaritat i la generositat.

 A casa nostra, en aquest sentit, cal destacar la 
generositat de Renta Corporación, Divalim i l’Hotel La 
Terrassa a Barcelona.

• Fires i rifes. Un dels recursos tradicionals de moltes 
associacions, i que nosaltres també utilitzem amb 
molt d’èxit. Habitualment en fem almenys un cop l’any: 
la típica rifa de Nadal, on els premis són aportats de 
manera altruista per comerciants i professionals del 
nostre entorn (siguin o no de comerç solidari).

• Activitats. El ventall d’activitats que desenvolupem 
de manera voluntària els membres de l’associació 
al llarg de l’any amb l’objectiu, tant de recaptar fons 
com de sensibilitzar els nostres conciutadans i fer 
conèixer el nostre projecte, és molt extens: sopars o 
dinars solidaris, concurs Sàpiens, curses infantils o per 
adults, gestió de les barres de festa major, cursos de 
cuina i la venda de melmelades casolanes o de petit 
marxandatge.

• Subvencions públiques. Optem a les diverses 
subvencions en concurrència competitiva de les 
regidories de cooperació dels pobles on tenim seu 
(Premià de Dalt, Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar 
de Mar, Premià de Mar, etc.). Aquestes subvencions 
representen un 12% del finançament total obtingut el 
2021.

Com ens financem?

Finançament Associació Projecte Tabassaye
 Quotes socis 24%
 Aportacions i donacions 18%
 Subvencions 12%
 Activitats pròpies 16%
 Aportacions i activitats Suïssa 30%

Resum de comptes per l’any 2017, 2018, 2019 i 2020.
Vegeu memòries d’activitats al web.

Projecte Tabassaye L’economia i el finançament



Associació Projecte Tabassaye32

A punt de començar el nostre cinquè any, anem 
consolidant un funcionament i un equip estable de 
persones que treballen pel projecte al Senegal, sempre 
amb la voluntat de millorar i fer més eficient el  treball de 
l’entitat.

L’any 2022 es presenta encara una mica incert i és difícil fer 
una previsió pressupostària molt tancada, atès que encara 
no està clar si algunes de les activitats habituals es podran 
realitzar. Les successives reactivacions de les mesures per 
combatre la pandèmia ens fan ser bastant prudents. En tot 
cas pensem que, amb les accions adequades, sí que serà 
possible dur a terme les següents activitats a Catalunya 
per la recaptació de fons, la sensibilització  i la difusió del 
projecte:

• Campanya comerç Solidari, venda de mascaretes 
solidàries (tot l’any….).

• Festa presentació Projecte Tabassaye a Vilassar de Mar, 
dinar solidari (mes de maig).

• Presentació Projecte Tabassaye a Girona i a Cadaqués 
(estiu).

• Concurs Sàpiens a Vilassar de Mar (estiu).
• Presentació Projecte Tabassaye a Premià de Mar (tardor).
• Panera solidària de Nadal (novembre-desembre).

A més d’això, s’aprova donar un pes important a l’apartat 
de promoció i difusió del projecte, a través sobretot de 
les xarxes i amb el suport i col·laboració de Pànxing 
Comunicació.

Com a activitats al Senegal, pel 2022 es decideix:
 - amb relació al projecte DABO, consolidar l’estructura 

existent, continuar amb la mutualització de les 4 
poblacions de la commune de Dabo i afegir-hi els 
aproximadament 600 habitants de la població de 
Koring a partir del segon semestre.

  - amb relació al programa BARUMA, continuar amb el 
funcionament de la Maison Guérison a Kolda, amb la 
dotació pels casos mèdics especials i amb els plans de 
sosteniment pels joves en formació.

I com a projectes especials pel 2022 es proposen els 
següents:

• En col·laboració amb l’Ajuntament de Dabo, construcció 
i equipament d’una Case de Santé a la població de 
Koring (Sare Souna i Taboal).

• Reforma i adequació d’un edifici municipal, actualment 
en desús, per establir la nostra seu/despatx a Dabo.

• Construcció d’una cuina-menjador a Toubabu Kounda 
(la casa dels blancs) a Tabassaye (a Toubabu Kounda 
s’allotgen les diferents expedicions de voluntaris que 
s’organitzen des de les associacions europees cada 
any). Aquest projecte compta amb el patrocini directe 
d’un dels nostres socis.

• Rehabilitació d’una Case de Santé a la veïna Commune 
de Kandia, en col·laboració amb l’Associació 
Bantandicori.

• Creació d’un ramat de vaques i un altre d’ovelles en 
el marc de projectes de desenvolupament econòmic 
sostenible per les comunitats de Sare Guiro-Pithiame i de 
Sintiang Maoudo, que seran gestionats conjuntament 
per l’ONG i cadascuna de les associacions locals.

• Aportació per a la construcció i la posada en marxa 
d’una petita botiga de queviures a Tabassaye, en el 
marc dels plans de sosteniment.

• En col·laboració amb l’associació Bantandicori, la 
construcció d’un pou, el sistema de reg i el tancament 
perimetral per l’hort de les associacions de dones de 
Sare Guiro-Pithiame i Sintiang Maoudo.

• Segona fase del projecte de reforma de la Case de 
Santé de Dabo. La primera fase d’aquest projecte, que 
té una envergadura molt important, es va fer a finals del 
2020. El 2021 no vam poder seguir i  la previsió és de 
continuar amb la segona part cap al novembre de 2022, 
sempre que siguem capaços d’obtenir els recursos 
necessaris, considerats ingressos extraordinaris.

Activitats i pressupost aproximat 
per l’any 2022

Projecte Tabassaye L’economia i el finançament
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PRESSUPOST 2022
Previsió de despeses
Despesa fixa a Catalunya
Despeses en publicitat i comunicació 4.800,00 €
Consums i gestoria 2.400,00 €
Despeses bancàries 1.200,00 €
Despesa personal: direcció de projectes Catalunya / Senegal 16.800,00 €
Despesa fixa a Senegal
Mutualització de la població, quota anual DABO 5.500,00 €
Despesa personal DABO 5.300,00 €
Despesa personal BARUMA 8.500,00 €
Despesa mèdica general BARUMA 13.000,00 €
Funcionament Maison Guérison BARUMA 15.000,00 €
Plans de Sosteniment 7.500,00 €
Imprevistos 3.500,00 €

83.500,00 €
Projectes puntuals
Botiga de queviures per en Keba Kante (plans de sosteniment) 600,00 €
Case de Santé a Khoring DABO 5.800,00 €
Reforma i equipament de la sèu / despatx a Dabo 
(inclòs manteniment 2022 DABO) 4.200,00 €

Construcció cuina-menjador a Tabassaye - general 3.500,00 €
Ramant de vaques a S. Guiró / Pithiame DABO 6.000,00 €
Ramat de xais a S. Maodo DABO 3.800,00 €
Reforma i equipament case de Santé a Kandia 
(en associació amb Bantandicori) 4.600,00 €

28.500,00 €
Total previsió despesa 2022 112.000,00 €

Previsió d’ingressos
Ingressos habituals
Ingressos per quotes de sòcies 26.800,00 €
Donacions personals 3.000,00 €
Donació personal - fianaçament cuina Toubabou Kounda 3.500,00 €
Ingressos per activitats i prestacions de serveis 17.700,00 €
Aportacions d’empreses i entitats privades 15.000,00 €
Aportacions d’administracions públiques 12.000,00 €
Aportació de Suïssa 34.000,00 €
Total previsió ingressos 2022 112.000,00 €

Projecte especial, subjecte a ingressos extraordinari
Reforma Poste de Santé de Dabo, fase 2 42.000,00 €
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Volem agrair a tots 
els comerços solidaris que ens donen suport

VILASSAR DE DALT

finquesfurquet.com

VILASSAR DE MAR

maquinariaagricola.info

GARRIGUELLA

can-garriga.com

VILASSAR DE DALT

cuinersdelaterra.com

VILASSAR DE MAR

carniseriacanroca.com

MARSEME – BARCELONA

turodenrompons.cat

RIBES DE FRESER

pocacosa.net

VILASSAR DE MAR

glopsvilassar.com

CATALUNYA

PREMIÀ DE DALT

FB: LaMariaDeLaCisa

VILASSAR DE DALT
VILASSAR DE MAR

CABRILS

denisperruqueres.com

VILASSAR DE DALT

vddassegurances.cat

PREMIÀ DE DALT

FB: lacooperativapdp

VILASSAR DE DALT

finquesmiralles.com

VILASSAR DE DALT

FB: Fruites Campins

VILASSAR DE DALT VILASSAR DE DALT

www.yelosl.cat

VILASSAR DE DALT

FB: Patric Perruquer

EST 2010EST 2010

VILASSAR DE DALT

vilasalut.es

CADAQUÉS

FB: Colmado-Cadaqués

PREMIÀ DE MAR

FB: Cotilleria Ester Corseteria Lenceria

PREMIÀ DE DALT

farmaciapremiadedalt.com

CATALUNYA

@floriculturavila

MAQ. AGRÍCOLA, FORESTAL I JARDÍ
VENDA I SERVEI TÈCNIC

Joan Ramon

CABRILS

FB: @masvives

Projecte Tabassaye

projectetabas
saye.com

amb
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CADAQUÉS

escucurutxo.negocio.site

VILASSAR DE MAR

restaurantkaliu.com

RIBES DE FRESER

hotelsderibes.com  

VILASSAR DE DALT

lamassateatre.com

CABRILS

canrin.net

CABRILS

integrosalus.com

CATALUNYA

divalym.com

PARETS DEL VALLÈS

mondaytranslations.com

VILASSAR DE DALT

FB: Hobbylovin

VILASSAR DE DALT

restaurantsantsalvador.com

PREMIÀ DE DALT

FB: elcelleret.premiadedalt

VILASSAR DE DALT

VILASSAR DE MAR

verdaguervilassar.cat

PREMIÀ DE MAR

BARCELONA

escolamia.com

GIRONA

www.catgestio.cat

CABRILS

FB: Forn Vias “Ca la Rosi”

CATALUNYA

CABRILS

FB: Perruqueria Glam

V E R D A G U E R
m e n j a r s  i  v i n s

CATALUNYA

poleplants.com

VILASSAR DE MAR

maresmellar.com

PREMIÀ DE DALT

punterapeutic.com

VILASSAR DE MAR

agricolavilassar.com

CABRERA DE MAR
luxospas.com

BAR   RESTAURANT

CABRILS

mirandapaper.com

RESTAURANT

CAL SENYOR
VILASSAR DE DALT

RIBES DE FRESER

skimountain.net

projectetabas
saye.com

amb



Patrocinador:

Amb el suport i la col·laboració:

AJUNTAMENT
DE VILASSAR DE DALT

AJUNTAMENT
DE CABRILS

AJUNTAMENT
DE PREMIÀ DE DALT

AJUNTAMENT
DE VILASSAR DE MAR

tabassaye.com

GUARIR, ESTIMAR i EMPODERAR


