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L’EDUCACIÓ CANVIA VIDES, DÓNA OPORTUNITATS 

Benvolguts i  benvolgudes, 

Un any més presentem la memòria de Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica que recull els 
projectes i activitats dutes a terme l’any 2019. Abans però, és imprescindible fer 
esment  a la crisi de la Covid 19. Hem viscut coses que a l’inici de l’any 2020 no ens 
imaginàvem  que poguessin ser  possibles. Ha estat una etapa de molt dolor i de molta 
incertesa i, tot i que en el nostre país sembla que el pitjor ja ha passat,  encara  seguim 
amb rebrots i amb una crisi econòmica impredictible. Les  conseqüències als països en 
desenvolupament seran devastadores. Països que ja estant lluitant contra la fam, amb 
crisis sanitàries cròniques (tuberculosi, malària, VIH…) i amb sistemes de salut molt 
febles. 

Un des objectius de la nostra ONG  l’any 2019 va ser potenciar  “ l’educació “.  Estem 
col·laborant en un projecte que té una durada de dos anys: la construcció d’una escola 
de preescolar a Sam-Sam, que permetrà que els nens i nenes del barri tinguin les 
mateixes oportunitats en el cicle escolar que la resta d’alumnes de Dakar ja que, 
actualment, no tenen accés a l’escola fins el 7 o 8 anys. També potenciarà l’autonomia 
de les mares. 

Pel que fa a la resta de projectes de Sam Sam seguim potenciant el Centre Femení, i 
subvencionant 300 àpats als nens i nenes de l’escola de Kalasanç. Un àpat que el fan 
les noies del centre de restauració. També recordar la tasca important de l’escola de 
Kalasanc. 

Fem seguiment de la resta de projectes duts a terme al barri i la seva sostenibilitat. 
Estem molt satisfets del horts comunitaris ja que els gestionen famílies de la 
comunitat. També del projecte  del poliesportiu que ja  està en fase de finalització, amb 
la implicació  molt activa de la comunitat i autoritats locals. Aquest projecte se’n 
beneficiaran nens i nenes, joves, persones grans i persones amb discapacitat. 

Els microcrèdits també impulsem l’emprenedoria i l’autonomia, així ha estat amb la 
granja de gallines i la botiga.  Dos projectes que segueixen en fase d’ampliació. Un 
està situat a Saly i l’altre en  un barri de Dakar. 

Tal i com hem dit abans, l’objectiu de microcrèdits en els anys 2019 i 2020 és 
l’Educació, tan pel que fa als projectes com a les activitats de sensibilització. Això  ens 
obliga a explicar, al major nombre de ciutadans i ciutadanes i a les administracions, la 
situació de vulneració del DRET a l’educació de la infància que es troben les zones 
més empobrides així com, de la manca d’oportunitats i de les carències educatives. 
L’educació canvia vides i dóna oportunitats. L’educació ha de ser el motor de 
desenvolupament integral de la població a fi d’aconseguir un futur millor. 

Volem seguir treballant per un futur sense pobresa. El recorregut és llarg però ens 
sentim contens i orgullosos del camí recorregut. Treballem amb la població local 
perquè sigui ella la que impulsi el desenvolupament i la transformació.  

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 
EDUCACIÓ 



PROJECTES 2019 
 

CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE PREESCOLAR AL  BARRI  DE   

       SAM-SAM 3 A LES AFORES DE DAKAR, SENEGAL. 

 

 

El Projecte té com objectiu donar resposta a la gran necessitat d’educació preescolar 
en un dels barris més pobres de Pikine, ciutat satèl.lit de Dakar. La contrapart ha 
previst edificar un centre preescolar, en un terreny ja adquirit, perquè hi puguin accedir 
uns 180 nens i nenes, de famílies molt vulnerables, de 3 a 6 anys en tres anys. Amb 
aquest centre d'educació infantil es potenciarà per una banda, el creixement personal i 
professional de les mares perquè  podran obtenir l’autonomia suficient per poder 
realitzar altres feines fora de casa (la majoria de mares del barri són el gran suport 
econòmic familiar) i per l'altra, el desenvolupament educatiu i dels nens i nenes. 

Aquest projecte te una durada de l’any 2019 al 2021 

Aquest projecte ha estat aprovat i subvencionat conjuntament entre l’Ajuntament de 
Terrassa i la nostra ONG, per un total de  20.000€ 

La construcció de la primera fase ha estat finalitzada el desembre 2019. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

  



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 2019 ha sigut de  8000€ 

      

 



  

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

 
Aquest projecte que vàrem iniciar el 2016 ha .permès a la família autofinançar-se 
assumint les despeses diàries i poder fer la compra de nous pollets i contractar un 
treballador de la zona. Actualment està en fase d’ampliació amb un nou galliner que 
permetrà la rotació comprant nous pollets per quan les gallines no facin ous. 

 

 

 

 

    NOU GALLINER 

 

 

 



 

� 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. 

Aportació de l’ONG de 500€ pel funcionament de la botiga. 

 

� 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. 

 

 

 

 



SEGUIMENT PROJECTE 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 

   
 

 

 

 

 

Neteja i arranjament del terreny 



 

 
FASE D’APLANAMENT I CONSTRUCCIÓ 
 
    
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Aquest projecte està previst que finalitzi el setembre 
2020, ja que es va haver d’ajornar degut a les fortes 
pluges i inundacions . 

 
 



� ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 2019 
 
 

      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  

 
 
 

  
           
 
 
Participació a la Festa Major de Sant Pere Nord de Terrassa 
 

 

  



Participació a la Festa Major de Ca n’Aurell de Ter rassa 
 

     
  

 
 
També dins de la festa major de la Torre Fontaubella de Tarragona 
 vàrem participar amb un estant  dels  nostres 
productes i projectes. 
V  
 

 
 
En aquesta activitat es va presentar un vídeo de la realitat socioeconòmica i educativa 
del barri de Sam Sam i dels projectes que estem duent a terme conjuntament amb la 
contrapart. Posteriorment es va celebrar un col·loqui. Es va presentar el projecte de 
l’any 2019, de l’escola de preescolar. 
 
 

� Venda de loteria de Nadal:   
      Els recursos obtinguts de la venda de la loteria de Nadal 2019 va ser 600€    



� Concert solidari a la Nova Jazz  

        Cava de Terrassa  

 
 

Gran participació de gent solidària. En aquest concert vam comptar amb la participació 
d’un membre de la contrapart del barri de Sam Sam que va compartir amb el públic la 
situació de desigualtat i vulneració dels drets més fonamentals de la població. Es va 
presentar el projecte de l’any 2019, de l’escola de preescolar. 
 

� Obra de teatre  

 
En aquesta activitat es va projectar un vídeo que recull la realitat socioeconòmica i 
educativa del Senegal i d’aquests barris vulnerables. Així com la manca de drets de les 
dones, que són les promotores de tirar endavant les famílies i els projectes de canvi 
del barri.  Es va presentar el projecte de l’any 2019, de l’escola de preescolar. 
 

 



OBRA DE TEATRE 

 

 

RELACIÓ  COMPTABLE 2019 

 

7.316

14.000

7.635

1200

INGRESSOS

ACTIVITATS

SUBVENCIONS

SOCIS

DONACIONS



 

OBJECTIUS 2020 
 

El coronavirus amenaça la continuïtat de molts projectes humanitaris a l’Àfrica i 
Amèrica llatina. L’objectiu de Microcrèdits solidaris  és mantenir els projectes 
compromesos que duem a terme al Senegal i donar el màxim suport a la comunitat de 
Sam-Sam afectada per las pandèmia de la Covid-19 especialment, pel que fa la salut i 
la seguretat alimentària. 

● Contribuir amb aliments, kits d’higiene i material sanitari al barri 
de Sam.-Sam. 

● Construcció de la segona fase del CENTRE DE PREESCOLAR  
al barri de Sam-Sam. Aprovat  i subvencionat, una part, per 
l’ajuntament de Terrassa 

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

● 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 2020 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 la seva col·laboració que 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 

 


