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QUI SOM? QUÈ VOLEM? 

L’ONG Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica som un grup que des del 2003 treballem al Senegal. 

Contribuïm al desenvolupament educatiu, econòmic i social de les comunitats més 

vulnerables, per lluitar contra la pobresa  i desigualtats, invertint en projectes sostenibles que 

els permeti viure amb dignitat. 

 

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS 

Promoure la formació escolar dels nens i nenes que han quedat exclosos de la formació 

primària. 

Donar suport a la formació professional de nois i noies. 

Col·laborar a la nutrició dels nens i nenes. 

Mantenir les infraestructures escolars. 

Facilitar microcrèdits que aportin recursos suficients a famílies per autofinançar-se. 

Desenvolupar projectes de conreus agraris comunitaris. 

VALORS 

Dignitat: Promoure la dignitat de les persones segons la Declaració dels Drets Humans. 

Igualtat entre gèneres: Lluitar contra la discriminació. 

Sostenibilitat: Promoure projectes sostenibles 

Transparència: Actuar de forma ètica, transparent, integra i honesta. 

 



PROJECTES  2016 
 

 Projecte de desenvolupament agrari  dins el Barri de 
Sam-Sam. 

 
Drenatge de les aigües de zones inundades, d’arranjament i explotació d’un perímetre agrícola 
en benefici de la població del barri de Sam-Sam (Dakar-Senegal). Per ajudar a una part de la 
població a ser autònoma des del punt de vista econòmic i financer. 

El projecte està situat en algunes zones d’aiguamolls que són conreables, d’altres són 
abocadors d’escombraries.  

Són beneficiaries del projecte moltes  famílies de la zona.  

Hi haurà 20 famílies, que un membre d’aquestes, es beneficiarà d’un lloc de treball amb la qual 
cosa tindran un canvi nutricional, econòmic i social important. 

Seran beneficiaris també els alumnes de l’escola comunitària de base de Kalasans en matèria 
de formació professional. 

La durada del projecte serà entre l’any  2016 i finalitzarà el juliol del 2017. 

Cost total del projecte  

32437,67 euros  

Aportació de la nostra entitat 

12437,67 euros 

Subvenció Terrassa  Solidària  (Ajuntament de Terrassa) 

20,000 euros  

 

 

 

   



 Subvenció d’un àpat diari a 200 nens a l’escola de 
Kalasans  

 
Aquest  projecte el subvencionem des del  2014 donat que moltes famílies viuen en una 
situació límit i els nens i nenes arribaven a l’escola en dejú i el seu rendiment escolar baixava 
molt. Consisteix en un entrepà diari que conté nutrients necessaris per a la salut. Aquests 
esmorzars venen preparats per les alumnes de l’escola d’hostaleria del centre femení de SAM-
SAM. 

Cost subvencionat des de l’ Ong:     8.000 euros 

 
 

 Crèdit solidari per a la construcció d’una  granja 
de pollets i gallines . 

 

Aquest és un projecte d’una família per l’adequació d’uns terrenys per tal de muntar una 
granja per la criança de gallines ponedores  i la posterior venda dels ous al mercat.  Situat a 
Saly. 

Cost del projecte :         3.600 euros 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 Crèdit solidari per a l’obertura d’una tenda  de 
comestibles 

Aquest és un projecte familiar d’obertura d’una botiga  de venda de productes 
d’alimentació. Situat al barri de la comunitat de Sam-Sam. 

Cost del projecte:   3.015 euros 

 

ACTIVITATS 2016 

 

 Participació a la Fira solidària de l’ajuntament de Terrassa en el marc de la festa major de 
la ciutat. Gran participació d’entitats on tots vàrem poder mostrar els  projectes i els  
productes artesans  dels diferents països  als ciutadans i ciutadanes  

 
 

   
  
 
 També en el marc de la festa major vàrem participar amb un estant  dels nostres productes 

i projectes a la Torre Fontaubella 
 Participació a Marçà  amb un estant i exposició dels nostres productes amb gran 

participació. 
 

 
 



 Venda de loteria de Nadal 
 
 Concert solidari a la Nova Jazz Cava de Terrassa  

Gran afluència de públic, amb més de 250 persones en un ambient festiu i de solidaritat.  

       

 

La televisió de Terrassa arran del concert en el programa  “Terrassa Solidària “ van emetre un 
reportatge de la nostra ONG  Microcrèdits solidaris per Àfrica i en concret  centrat en el 
projecte que duem a terme del desenvolupament agrari al barri de Sam-Sam . 

Podeu veure aquest reportatge a la nostra Web:  http://www.microcreditsperafrica.org/ 

 

OBJECTIUS 2017 

 

 Finalitzar el projecte de desenvolupament agrari en el barri de SAM-SAM 

 Continuarem subvencionant  els entrepans dels nens i nenes de l’escola de 
Kalasans. 

 Seguiment del projecte de la granja de gallines i la posterior venda al mercat 
d’ous i el  començament del retorn del crèdit. 

 Seguiment de  l’evolució de la botiga de comestibles i  el començament  del 
retorn del crèdit. 

 Seguirem treballant durant l’any 2017 amb actes de sensibilització i solidaritat 

 

Agraïments:   

Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica agraïm a totes i tots els socis, col·laboradors i voluntaris 

que gràcies a ells fan  possible dur a terme els projectes al Senegal. 

També a Terrassa Solidària que ens subvenciona part dels projectes i activitats de 

sensibilització.  

Terrassa 8 de març del 2017                              

        Presidenta 

http://www.microcreditsperafrica.org/

