
 

 

 MEMÒRIA 

PROJECTES I ACTIVITATS 2018 



Fer la memòria anual és sempre un exercici que ens obliga a 

reflexionar internament sobre els objectius de l’any, els projectes 

duts a  terme, la seva sostenibilitat i les activitats de sensibilització. 

Ens obliga a explicar, al major nombre de ciutadans i ciutadanes i a 

les administracions la situació de vulnerabilitat i d’injustícia en la que 

viuen milions de persones, les desigualtats, la manca d’oportunitats, 

les carències sanitàries, educatives i nutricionals. Volem treballar 

per construir un futur sense pobresa. El recorregut és llarg però ens 

sentim satisfets del nostre camí recorregut. Treballem amb la 

població local perquè sigui ella la que impulsi el desenvolupament i 

la transformació social. La comunitat és la força imprescindible. 

Els microcrèdits impulsen l’emprenedoria i l’autonomia, així ha estat 

amb el projecte de la granja de gallines i la botiga, dos projectes 

que estan en fase d’ampliació per part dels seus emprenedors 

locals. Un està situat a Saly i l’altre a un barri de Dakar. 

Pel que fa als  projectes dins al barri de Sam Sam estem molt 

satisfets  dels  horts comunitaris ja que el gestionen  famílies de la 

comunitat . El Projecte del poliesportiu després d’una  aturada està 

avançant molt activament entre la contrapart i  la comunitat  que hi 

està molt implicada. També recordar la tasca important  del centre 

femení i l’escola de Kalasans  

 El nou projecte d’aquest any 2019 és la  construcció d’una escola 

de preescolar a Sam Sam  que permetrà que els nens i nenes del 

barri tinguin les mateixes oportunitats a l’hora del cicle escolar que 

la resta d’escolars de Dakar, potenciant l’autonomia de les mares. 

Agraïm molt especialment als socis i sòcies, persones 

col·laboradores, el suport que ens permet  seguir avançant cap un 

món més just, sostenible i sense pobresa. 

 

 



QUI SOM? QUÈ VOLEM? 

 

L’ONG Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica som un grup de voluntaris i voluntàries   

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  les desigualtats, invertint en 

projectes sostenibles que els permeti viure amb dignitat. 

Volem fer front de manera col·lectiva a les causes que provoquen les 

desigualtats, la fam i la pobresa, treballant conjuntament amb les comunitats 

del barri on duem a terme els projectes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ELS NOSTRES OBJECTIUS  

La lluita contra la fam, la pobresa i les desigualtats  

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 i mantenir les 

infraestructures escolars. 

Col·laborar amb la  nutrició dels nens i nenes. 

Facilitar microcrèdits per iniciar petits projectes que aportin recursos suficients 

a famílies per autofinançar-se. 

Desenvolupar projectes de conreus agraris comunitaris, granges de gallines 

etc...   

Contribuir al sanejament  i la lluita contra les inundacions. 



VALORS 

Dignitat:  Promoure la dignitat de les persones segons la Declaració Universal 

dels Drets Humans. 

Igualtat entre gèneres:  Lluitar contra la discriminació. 

Sostenibilitat:  Promoure projectes sostenibles 

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

Inclusió: Reconeixem la diversitat i treballem per la igualtat d’oportunitats. 

Creiem que totes les persones tenen alguna cosa a  aportar, independentment 

de les diferències 

 

SECTORS D’ACTUACIÓ 

 
 

 

 

SALUT I SANEJAMENT                           

 

 AGRICULTURA 

 

 

DONES 

DONES 
EDUCACIÓ 



           PROJECTES  2018 

 Arranjament i reconversió d'un abocador 
d'escombraries i espai inundat, en un terreny 
sòcio-esportiu i de zona verda per a infants, 
joves i adults, drenant les aigües  i netejant la 
zona, en benefici de les escoles i la comunitat 
del barri de Sam-Sam 3(Dakar- Senegal) 

 
 

El projecte té per objectiu arranjar un terreny de 10.800m2 que actualment és 
un abocador d'escombraries, situat a continuació del terreny que la nostra 
entitat ja va arranjar l'any 2016 convertint-lo en una horta comunitària.  Aquests 
terrenys estan situats en una gran plana sorrenca que s'inunda en l'època de 
pluges. El terreny on està previst desenvolupar el projecte que presentem, el va 
cedir la fundació Droit à la Ville a l'associació cultural i esportiva Yaakaar de 
joves de Sam Sam 3. El projecte es desenvoluparà conjuntament amb 
l'Ajuntament de Diamaguéne i consisteix en construir una xarxa de 
clavegueram i posteriorment arranjar la zona per convertir-la en un espai públic, 
inexistent actualment, en  què les entitats i institucions del barri: escola pública, 
el centre femení, l'entitat Yaakaar, l'escola Kalasans, etc., podran 
desenvolupar-hi llurs activitats culturals i esportives. Està previst que aquestes 
entitats i institucions juntament amb l'Ajuntament de Diamaguéne creïn una 
comissió de seguiment dels usos del nou espai. 

 

 

 

 

Origen del terreny 

   

 

 

 

 

 

 

 



Aquest  projecte, atès a l’època forta de pluges, s’ha hagut d’ajornar. Aquest 
mes de març del 2019 han començat les obres del drenatge per tal d'adequar 
tot l’espai que es necessita per la realització de tot el projecte que es preveu 
que s’hagi acabat cap els finals del mes de setembre d’aquest any.   

 

 

Neteja i arranjament del terreny 

 

 
 
 
 



 
SEGUIMENT DE PROJECTES EN FUNCIONAMENT. 
 
 Subvenció d’un àpat diari a 300 nens a 

l’escola de Kalasans  
 
 

Aquest  projecte el subvencionem des del  2014 atès 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. 

Aquest projecte fa 5 anys que el financem. Vàrem començar aproximadament 
amb 100 nens i nenes i  hem anat  augmentant el nombre progressivament: en 
el curs 2018  n’hi ha 300. Des de l’ONG hem valorat la necessitat de 
subvencionar aquest projecte prioritàriament, tenint en compte que cada any 
els nens i nenes que  s’incorporen són  nous a l’ escola.  

Com hem dit abans aquests entrepans els preparen a l’escola de restauració  
del centre femení on també s’incorporen alumnes que reben coneixements 
sobre hostaleria i alimentació saludable. Tots aquests elements contribueixen a 
l’educació  dels nois i noies. 

La subvenció dels esmorzars del 2018 ha sigut de  8000€ 

      

 



  

 Microcrèdit solidari per a la construcció d’una  
granja de gallines . 

 
Aquest projecte també el vàrem iniciar 2016. Al juny del 2017 la producció    

d’ous  que varen pondre les gallines van ser de 300  a  350 progressivament 
diàriament  i aquest any 2018 acabada ja la posta d’ous d’aquestes gallines 
s’ha procedit a la llur venda i successivament la compra de 850 pollets per tal 
de poder continuar la venda dels ous . 

Aquest ingressos han permès a la família autofinançar-se assumint les 
despeses diàries i poder fer la compra dels nous pollets i contractar un 
treballador de la zona. 

Cal dir que  la nostra ONG ha hagut d’assumir una part de la despesa que 
correspon a un 20% de la totalitat. 

Des de l’ONG també vàrem fer seguiment a la visita del 2018 al Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 Microcrèdit per una botiga “WARI” 

Microcrèdit de 500.000 cfa a una família per poder  iniciar un negoci d’una  

botiga , actualment en funcionament i amb possibilitat d’ampliació. 

 

 

 



 HORTS COMUNITARIS 

Informació sobre el projecte del 2017 dels horts comunitaris.  

Actualment els segueixen cultivant famílies de la comunitat del barri de Sam-

Sam. La collita els permet alimentar a les famílies i poder fer petites vendes al 

mercat.  

Adjuntem fotografies. 

 

 

 

 

Parcel·lació 

 

 

 

 

 

 

 

Collita de verdures i 

hortalisses 

 

 

 

 



 

 ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 

2018 
 

 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 dins de la festa major de la Torre Fontaubella i de Marçà vàrem 

participar amb un estant  dels  nostres productes i projectes. 
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 Venda de loteria de Nadal:   
 
      Els recursos obtinguts de la venda de la loteria de Nadal 2018 va ser 500€    
 
       i 1840€ de butlletes no cobrades. 
       

 

 Concert solidari a la Nova Jazz  

        Cava de Terrassa  
 

  

Gran participació de gent solidària. 



 Obra de teatre Amics de les Arts de 

          Terrassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓ  COMPTABLE 

 

 

 



OBJECTIUS 2019 
 

   

● Nou projecte presentat  a Terrassa Solidària: 

 CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE PREESCOLAR AL   
BARRI  DE SAM-SAM 3 ALS AFORES DE DAKAR, 
SENEGAL. 

La nostra ONG aporta 20.000 € es una part de la totalitat 
del projecte, d’aquesta, un 78% ha estat finançat  pel servei 
de Solidaritat i Cooperació de l’ Ajuntament de Terrassa. 

● 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. 

● Ampliació de la botiga “Wari” 

● Seguiment de la sostenibilitat dels projectes finalitzats  

● Seguirem treballant durant l’any 2019 amb actes de 
sensibilització i solidaritat a Terrassa. 

 

 

 

Agraïments:   

Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica agraïm a totes i tots els socis, persones  

col·laboradores i voluntàries.  Gràcies a la seva aportació  fan  possible que 

puguem desenvolupar  els projectes al Senegal. 

Gràcies també a Terrassa Solidària que ens subvenciona part dels projectes i 

activitats de sensibilització.  

 

 

 



 RRe 

 

Reptes aconseguits. Hem de 

seguir avançant juntament amb 

tots els socis, sòcies i 

col·laboradors. 

  

    www.microcreditsperafrica.org 

      info@microcreditsperafrica.org 

 

 

http://www.microcreditsperafrica.org/
mailto:info@microcreditsperafrica.org

	Parcel lació
	Collita de verdures i hortalisses
	Gran participació de gent solidària.

	Reptes aconseguits. Hem de seguir avançant juntament amb tots els socis, sòcies i col laboradors.

