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5. Dades identificatives del projecte objecte de la sol·licitud de subvenció 

 

5.1 Projecte 

 

Títol del projecte 
Perímetre agrícola per a la millora de la productivitat i dels ingressos d’un GIE de dones i per la 
seguretat alimentària de la comuna de PAROUMBA/DAHARATOU  (REGIÓ DE KOLDA-
SENEGAL).- FASE I 

 
 

Descripció genèrica de l'activitat objecte de la sol·licitud de subvenció 
 
Els bons resultats obtinguts fins ara en el desenvolupament del perímetre agrícola de Taankanto 
Escalé, finançat parcialment l’any 2019 amb càrrec al pressupost de cooperació de Blanes  i la cada 
vegada més premiant necessitat de donar resposta als problemes de desenvolupament de la zona, 
han animat 400 dones de la comuna de Paraumba/Daharatou a la regió de Kolda,  a treballar amb 
altre projecte de l’Associació Daadeh Fouladou per impulsar un altre perímetre agrícola de les 
mateixes característiques a la seva àrea. És així com sorgeix aquest projecte que, com l’anterior, 
consisteix en l’activació d’un perímetre agrícola que, en la seva primera fase, i basant-se en 
l’experiència de Tankanto Escalé, serà implementat per un grup de mig centenar de dones de la 
comuna. Per tal de garantir la viabilitat del projecte en principi únicament es treballarà sobre una de 
les tres hectàrees disponibles.  Cal recordar que en aquesta regió, tot i ser una de les que presenta 
un major potencial agrícola del Senegal, un 42% de la població es troba en situació d’inseguretat 
alimentària mentre que un altre 40% n’està al límit. Això implica que en cas de crisi, com ja va passar 
al 2008 amb una pujada sobtada dels preus internacionals dels aliments, pot veure’s abocada a haver 
de renunciar a altres necessitats bàsiques com l’escolarització dels infants o l’atenció mèdica per 
comprar aliments o, pitjor encara, la impossibilitat d’accés físic o econòmic als aliments bàsics per 
cobrir les seves necessitats d’una dieta sana i equilibrada. 
 
Com ja explicàvem en el projecte anterior, les dones de la zona ja coneixen aquesta situació 
problemàtica que moltes d’elles han patit al llarg de les seves vides; i per això s’han organitzat i amb 
el suport i l’assessorament de l’associació Daadeh Fuladu (La Veu de Fuladu), amb seu a Kolda i a 
Torelló, han decidit cercar el finançament per posar en marxa una horta comunitària d’una hectàrea 
en una primera fase amb un doble objectiu: 
 

 Millorar i diversificar la seva alimentació i la de les seves famílies amb els productes cultivats a 
l’horta. 

 Generar una font d’ingressos a través de la comercialització dels excedents en el mercat de 
Kolda. 

La necessitat de generar espais de desenvolupament agrícola i conservació mediambiental es veu 
reforçada per la depredació de la terra que exerceixen empreses sense escrúpols recolzades en la 
corrupció i l’aprofitament de la pobresa de la població. La fotografia de portada, com a exemple, està 
feta en la primera setmana d’aquest mateix mes de desembre. 
Al igual que el de Tankanto Escalé, aquest projecte estaria vinculat a una xarxa de projectes de 
desenvolupament agrícola al Senegal recolzats per diferents ajuntaments catalans i altres actors de la 
cooperació catalana, com l’ACCD i la DIBA, millorant la coherència i l'alineació de les intervencions. 
 

 
 
5.2 Pressupost del projecte 
                                                                                                                      
____________26.627,10_____________€          ____________5.000______________€ 
      Cost total de les despeses                                   Quantitat que sol·licita  
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Aquest import ha de ser el mateix que el del 
total de despeses del pressupost desglossat en 
el model núm. 2 de la documentació a 
presentar 

Aquest import ha de ser el mateix que el de 
l’apartat 4 del pressupost dels ingressos 
desglossat en el model núm. 2 de la 
documentació a presentar 



 

Model 2.- Estructura  i pressupost del projecte/activitat pel qual es sol·licita la subvenció  

 
 
A) Estructura 
 
Nom de l’entitat sol·licitant: 
 
ASSOCIACIÓ DEL VOLUNTARIAT BLANENC 
 
Nom de l’entitat executora del projecte: 
 
ASSOCIACIÓ DAADÉH FOULADOU 
 
Títol del projecte: 
 
Establiment d’un perímetre agrícola per a la millora de la productivitat i dels ingressos d’un GIE de 
dones i per la seguretat alimentària de la comuna de Paraumba/Daharatou (Regió de Kolda – 
Senegal) 
 
Justificació (origen del projecte i motivacions) 
 
Aquest projecte consisteix en l’activació d’un perímetre agrícola impulsat per 50 dones de la comuna de 
Paraumba/Daharatou, a la regió de Kolda. En aquesta regió, tot i ser una de les que presenta un major 
potencial agrícola del Senegal, un 42% de la població es troba en situació d’inseguretat alimentària mentre 
que un altre 40% n’està al límit. Això implica que en cas de crisi, com ja va passar al 2008 amb una pujada 
sobtada dels preus internacionals dels aliments, pot veure’s abocada a haver de renunciar a altres 
necessitats bàsiques com l’escolarització dels infants o l’atenció mèdica per comprar aliments o, pitjor 
encara, la impossibilitat d’accés físic o econòmic als aliments bàsics per cobrir les seves necessitats d’una 
dieta sana i equilibrada. 
 
Davant aquesta situació que moltes d’elles ja han patit al llarg de les seves vides, les dones de la comuna 
s’han organitzat i amb el suport i l’assessorament de l’associació Daadeh Fuladu (La Veu de Fuladu), amb 
seu a Kolda i a Torelló, han decidit cercar el finançament per posar en marxa una horta comunitària d’una 
hectàrea amb un doble objectiu: 
 

1- Millorar i diversificar la seva alimentació i la de les seves famílies amb els productes cultivats a 
l’horta. 

 Generar una font d’ingressos a través de la comercialització dels excedents en el mercat de Kolda. 
 
Per tal d’activar l’horta les activitats del projecte estan centrades en: 
 

1- La construcció d’una tanca que impedeixi l’accés dels animals a l’horta, de forma que els cultius 
quedin protegits 

2- La perforació d’un pou, instal·lació d’una bomba d’energia solar i construcció d’un dipòsit elevat que 
els permeti extreure l’aigua, emmagatzemar-la i regar per gravetat, i 

3- La instal·lació d’un sistema de rec eficient 
 
Una vegada que l’horta estigui operativa s’integrarà a la xarxa de perímetres agrícoles recolzades per 
diferents ajuntaments catalans en el marc del grup de treball Senegal del Fons Català, i les dones que la 
gestionen es podran beneficiar d’unes formacions facilitades per FODDE, amb seu també a Kolda, en 
tècniques d’agroecologia, sistema autogestionat de microcrèdit, i acompanyament del dret d’accés a la 
terra per a les dones, així com d’intercanvis comercials i de coneixements amb els altres perímetres i de 
serveis com un banc de llavors autòctones. 
 
Cal destacar que el projecte està basat en l’aproximació de les migracions i el desenvolupament, ja que és 
promogut per Daadeh Fuladu, una associació de persones originàries de la zona de Kolda residents a 
Catalunya. Per això també es contempla una acció de retorn a la ciutadania de Blanes sobre les accions 
que s’estan recolzant en el marc d’aquest projecte. 
 

4 



 

Contextualització i localització geogràfica: 
 

  

 
 
Segons l’informe de seguiment de l’enquesta rural sobre seguretat alimentària i nutrició, realitzat pel 
Consell Nacional de Seguretat Alimentària (CNSA), el 16% de les llars senegaleses es troben en situació 
d’inseguretat alimentària (2% en situació de vulnerabilitat severa i 14% moderada). Els qui es troben en 
situació severa tenen un consum alimentari molt deficient i no poden satisfer les seves necessitats 
alimentàries bàsiques sense recórrer a estratègies d’adaptació irreversibles. 
 

Prevalença de la inseguretat alimentària per regions 

 
Font: Programa Alimentari Mundial de Nacions Unides 

 
En el medi rural hi ha 153.728 llars (més d’1,5 milions de persones) en situació d’inseguretat alimentària. 
62.730 estan en una situació de vulnerabilitat severa, mentre que a la resta la situació és moderada. Una 
proporció important de les llars en situació d’inseguretat alimentària han de recórrer a estratègies de crisi, 
(como la venda de béns de producció, reduir despeses no alimentàries essencials, renunciar a 
l’escolarització dels infants, etc.) o d’urgència (vendre la vivenda, parcel·la o terreny, mendicitat, practicar 

activitats il·legals).
1
 

 
En relació a la distribució geogràfica, les regions amb major prevalença de la inseguretat alimentaria són: 

Sédhiou (58%), Kolda (42%), Ziguinchor (39%), Matam (38%) y Kédougou (33%).
2
 Les regions que 

conformen la regió natural de la Casamance són, doncs, les més vulnerables del país tot i el seu enorme 
potencial agrícola. 
 

                                        
1
 Programa Alimentari Mundial de Nacions Unides, Servei d’Anàlisi de la Seguretat Alimentària, “Analyse Globale 

de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition  
(AGVSAN): Senegal”, 2014 p. 33 Veure https://www.wfp.org/content/senegal-analyse-globale-vulnerabilite-securite-
alimentaire-nutrition-juillet-2014 

2
 Ibid, pp.75-76             
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Cal destacar que les llars en situació d’inseguretat alimentària són les que presenten majors taxes de 
pobresa. Un 83% de les llars en situació severa es troben entre el quintil de població amb menors 

ingressos, i aquest percentatge és del 55% en el cas de les llars en situació moderada.
3
 D’altra banda cal 

destacar que l’existència d’un membre de la família a la diàspora contribueix a la seguretat alimentària de 

la llar.
4
  

 
Cereals i tubèrculs representen el 60% de les necessitats energètiques en l’alimentació de la població 

senegalesa.
5
 L’arròs és el cereal més consumit tant a les zones rurals como a les urbanes. Senegal és un 

país estructuralment deficitari en la cobertura de la seva demanda de cereals. La taxa de cobertura de la 
producció nacional de cereals és molt fluctuant degut a la dependència de les pluges, cada cop més 
imprevisibles en la seva distribució per efecte del canvi climàtic. Els darrers 10 anys el nivell més baix de 
cobertura va ser de només el 34% en la crisi de 2007-2008, tot i que en anys normals acostuma a estar 

per sobre del 45%.
6
 

Amenaces a la seguretat alimentària de Senegal 

Les amenaces a la seguretat alimentària del Senegal són múltiples i de naturalesa molt diversa, però les 
podem agrupar bàsicament en 3 grans blocs: canvi climàtic, raons geopolítiques i insuficiència de mètodes 
moderns de gestió agrícola. Tots aquests elements influeixen de forma determinant en les pèrdues de 
collita i posen en perill el subministrament alimentari de la població. 
 

Pèrdues de collita al Senegal per tipus de cultiu 

 
 

Font: Elaboració pròpia en base a African Postharvest Losses Information System
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Canvi climàtic 

La situació geogràfica del Senegal al Sahel occidental determina un clima de tipus tropical, tot i que amb 
subregions ben diferenciades en franges latitudinals que, de nord a sud, presenten notables diferències en 
el règim pluviomètric i en el tipus de vegetació i els usos del sòl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
3
 Ibid, p. 77 

4
 Ibid, p. 77 

5
 FAO. Food Security Indicators 2017 http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/ 

6
 Programa Alimentari Mundial de Nacions Unides, Servei d’Anàlisi de la Seguretat Alimentària, “Analyse Globale de la 

Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition 
(AGVSAN): Senegal”, 2014 p. 33 Ver https://www.wfp.org/content/senegal-analyse-globale-vulnerabilite-securite-alimentaire-
nutrition-juillet-2014 
7
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Grans zones climàtiques del Senegal 

 
 
 

Espais agrícoles del Senegal 
 

 
Font: FAO 

 
Aquesta és, però, una zona molt vulnerable al canvi climàtic. D’una banda el règim pluviomètric, 
tradicionalment marcat per l’època de pluges (juny a octubre) i l’època seca (novembre a maig) és cada 
vegada més irregular i imprevisible. Fenòmens catastròfics com les sequeres i inundacions són cada cop 
més freqüents, amb perjudicis enormes en la producció d’aliments. 
 
D’altra banda, com es tracta de terres baixes, la pujada del nivell del mar està salinitzant els rius com el 
Casamance, amb els problemes associats d’accés a l’aigua de rec. Actualment la salinització del riu 
Casamance ha arribat fins a la ciutat de Sédhiou, a més de 100 km. de la costa. Aquesta salinització, però, 
no afecta encara la regió de Kolda. 
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Causes geopolítiques 

En aquest conjunt de causes cal destacar l’acaparament de terres o la dedicació de grans superfícies 
fèrtils a produccions no alimentàries com els agrocombustibles. L’acaparament de terres a mans de fons 
especulatius o de multinacionals amb matriu als Estats Units, Europa, l’Índia, Àsia oriental o Països del 

Golf va ser qualificada de neocolonial per l’ex director general de la FAO, Jaques Diouf.
8
 Alguns països 

adopten aquesta pràctica com una estratègia a mig i llarg termini per a garantir el principi d’accessibilitat 
als aliments de la seva població, bé per que són importadors nets d’aliments, bé per que tenen una 
població molt nombrosa que està canviant els seus hàbits alimentaris. Però en altres casos, amb l’auge del 
capitalisme especulatiu i la volatilitat dels preus internacionals dels aliments, les terres fèrtils han 
esdevingut objecte d’especulació financera. Els darrers anys al Senegal 488.000 hectàrees s’han vist 
afectades en només 21 transaccions per a projectes agrícoles, producció de biodiesel –impulsats en 
alguns casos pel propi govern senegalès per reduir la dependència de les importacions energètiques- y 

explotació de recursos forestals. 9 
 

Insuficiència de mètodes moderns de gestió agrícola 

La manca de mètodes moderns en la gestió agrícola comporta que una part important de la producció es 
perdi en les diferents fases del cicle de producte (cultiu, collita, emmagatzematge i distribució). Per la 
majoria de cereals produïts al Senegal aquestes pèrdues superen de mitjana el 10% anual de la producció, 
i estan associades a la falta de sistemes de rec i de recol·lecció adequats i a les condicions 
d’emmagatzematge i transport ineficients. El factor pobresa és determinant en aquesta circumstància, ja 
que la impossibilitat d’accedir al crèdit per a invertir en la millora d’aquests sistemes de gestió agrícola 
impedeix reduir l’impacte de les pèrdues. 
 

Els drets de les dones al Senegal 

Les desigualtats de gènere són encara molt significatives en la societat senegalesa. La diferenciació dels 
rols socials entre homes i dones condiciona la situació de desigualtat de les dones, que assumeixen els 
rols reproductiu, productiu i comunitari, mentre que els homes són considerats caps de família i tenen 
assignat un rol fonamental en la gestió dels afers públics i en la presa de decisions familiars. Aquesta 
distribució limita la utilització i el control dels recursos, l’accés als serveis socials bàsics i l’exercici dels 
drets per part de les dones. 
 
Al Senegal, les dones rurals representen el 70% de la mà d’obra i assumeixen més del 80% de la 
producció agrícola. Tanmateix, el seu accés als mitjans de producció i el seu control sobre els beneficis de 
la producció és molt limitat, especialment pel que fa a la propietat de la terra, malgrat que la legislació del 
país en garanteix el dret a tots els ciutadans i ciutadanes de forma equitativa. 
 

El context ètnic 

El projecte es desenvolupa en una comunitat peul, pulaar o fula. Aquesta ètnia, una de les majoritàries a la 
regió de Kolda, es distribueix en una franja central del territori senegalès que s’esten des de Podor, al riu 
Senegal, fins a Kolda, a la frontera amb Guinea Bissau. Es tracta d’un poble eminentment ramader amb 
una distribució del treball fonamentada en l’edat. Les tasques de la transhumància (Ceodi), amb grans 
implicacions a nivell social en la cultura peul, són assumides entre els mesos de desembre i maig, a 
l’època seca, generalment per un o varis dels fills del cap de família que marxa acompanyat al menys per 
una de les seves esposes. La resta de la família es queda a la llar (Wuro) per a preparar les terres de 
cultiu. La ramaderia més difosa entre els peul és la bovina, essent els caps de bestiar una propietat 
comunitària del grup familiar, de la que se n’extreu llet, carn i cuir. També es crien, en menor mesura, 
ovelles, tot i que a diferència de les vaques la dedicació que se’ls hi presta en treball familiar és molt baixa 
i la seva propietat és individual d’algun dels membres de la família. Amb freqüència les dones inverteixen 
en elles els beneficis que obtenen de la venda dels excedents agrícoles. Compleixen així una funció de 
“dipòsit de valor”, alhora que de complement de la base alimentària de la llar familiar, igual que l’aviram. 
Des de l’època colonial molts peul començaren també a desenvolupar tasques agrícoles, organitzant les 
explotacions de forma concèntrica al Wuro. Els cultius més importants per a l’autoconsum entre els peul 

                                        
8
 Veure a Blas, J., UN Warns of Food Neocolonialism, Financial Times, 19 Agost 2008 http://www.ft.com/cms/s/0/3d3ede92-

6e02-11dd-b5df-0000779fd18c.html#axzz3BzkzqfLH  
9
 Veure http://www.landmatrix.org/en/get-the-detail/by-target-country/senegal/?order_by=&starts_with=S  
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són el sorgo, el nyame y el blat de moro, als que hi dediquen la major part del terreny.
10

 Les dones sovint 
cultiven hortes comunitàries que serveixen tan per complementar la dieta familiar d’autoconsum com per a 
vendre excedents als mercats i generar una font d’ingressos al Wuro. 
 
Antecedents i justificació 
 
Cal explicar la història de l’acció, com i qui va identificar el problema i va formular el projecte. Cal descriure 
la necessitat de realitzar el projecte proposat com a resposta a la problemàtica identificada.  
 
L’entitat Daadeh Fuladu (La Veu de Fuladu) es una associació de persones originàries de la regió de Kolda 
residents a Catalunya. Davant les condicions de vida precària de gran part de la població de les zones 
rurals, especialment de les dones, i coneixedora de primera mà de la situació, Daadeh Fuladu va establir 
contacte amb diverses comunes de la regió per identificar les seves necessitats. Aquest procés va ser 
participatiu i promogut directament per Daadeh Fuladu amb les agrupacions de dones de les comunes 
visitades, i va donar com a resultats la identificació de les prioritats següents:  
 

1- Garantir l’accés físic i econòmic a una alimentació sana, diversificada i equilibrada. 
2- Generar una font d’ingressos que els permeti fer front a les despeses d’escolarització dels infants i 

accés als serveis de salut. 
 
Aquestes dues necessitats bàsiques poden ser cobertes amb l’activació d’un perímetre de hortícola, 
sol·licitat específicament per les agrupacions de dones, ja que els productes cultivats serveixen per 
garantir un accés directe a una font diversificada d’aliments i els excedents poden ser venuts al mercat. 
 
Els membres de la diàspora a Catalunya de Daadeh Fuladu van activar aleshores la recerca de 
finançament a Catalunya, i varen entrar en contacte tant amb diversos ajuntaments com amb el Fons 
Català. Fruit d’aquests contactes, al desembre de 2018 una delegació del Fons Català va visitar l’equip 
tècnic de Daadeh Fuladu a Kolda coincidint amb una missió de seguiment de projectes i varen acordar 
que, per dimensionar la proposta a les capacitats tècniques de l’entitat i a la disponibilitat pressupostària 
limitada, es començaria amb un únic perímetre, i que quan estigués operatiu s’afegiria a un projecte 
impulsat pel grup de treball Senegal del Fons que prmou l’articulació d’una xarxa de perímetres de 
sobirania alimentària al Senegal recolzats per ajuntaments catalans. A través d’aquest projecte els GIE de 
dones que treballen els perímetres es podran beneficiar d’unes formacions facilitades per FODDE, amb 
seu també a Kolda, en tècniques d’agroecologia, sistema autogestionat de microcrèdit, i acompanyament 
del dret d’accés a la terra per a les dones, així com d’intercanvis comercials i de coneixements amb els 
altres perímetres i de serveis com un banc de llavors autòctones. 
 
Cal destacar que el projecte està basat en l’aproximació de les migracions i el desenvolupament, ja que és 
promogut per Daadeh Fuladu, una associació de persones originàries de la zona de Kolda residents a 
Catalunya. Per això també es contempla una acció de retorn a la ciutadania de Blanes sobre les accions 
que s’estan recolzant en el marc d’aquest projecte per tal d’incidir en la cohesió social al municipi. 
 
Població a la qual s’adreça i persones beneficiàries: 
 
 
Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció. (Diferenciar entre els beneficiaris directes i 
indirectes). 
 
Les beneficiàries directes del projecte en aquesta primera fase seran 50 dones de la comuna de Paroumba 
(Daharatou), amb edats compreses entre els 18 i els 60 anys. Com a titulars de drets, un cop enllestit el 
condicionament de l’horta objecte d’aquest projecte, el segon any es beneficiaran de les capacitacions que 
FODDE fa en el marc del Pr. 3199, d’articulació d’una xarxa de perímetres recolzats per ajuntaments 
catalans. Aquestes formacions s’orienten a la millora de les tècniques en agroecologia, la instauració d’una 
CAF (sistema de microcrèdits gestionat per les pròpies dones de la comunitat) i acompanyament en 
matèria del dret d’accés a la terra. 
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Els beneficiaris indirectes seran les famílies d’aquestes dones, que veuran millorada la seva seguretat 
alimentària i els ingressos familiars. 
 
Criteris utilitzats per seleccionar la població beneficiària 
 
La proposta sorgeix de les mateixes dones de Paroumba (Daharatou), que, animades pels resultats del 
projecte a Tankanto Escalé, s’han organitzat i en contacte amb les representants de Daadeh Fuladu a 
Kolda i amb persones de la diàspora han activat la recerca de finançament per muntar l’horta. Aquesta 
circumstància garanteix la motivació de totes les dones implicades, ja que la identificació de necessitats ha 
estat realitzada per elles mateixes amb l’assessorament tècnic de l’entitat sol·licitant. Totes elles viuen a la 
comuna de Paroumba (Daharatou) i tenen un baix nivell de renda, que sovint no els permet destinar els 
recursos necessaris per a cobrir les despeses d’escolarització dels infants o les despeses mèdiques en 
cas de necessitat. 
 
Els criteris utilitzats per elles mateixes han estat el del compromís i la predisposició a participar en les 
tasques de neteja del terreny i en la gestió de l’horta. Atesa la importància dels mecanismes de control 
social en les comunitats fula, és difícil que una vegada assumit el compromís les dones se’n desentenguin 
si no és per causes molt justificades. 
 
 
Estratègia d’intervenció:  Objectius, viabilitat i resultats previstos: 
 

Objectiu general (OG) 

Enunciat de l’OG: Reforçar la seguretat alimentària i al desenvolupament endogen de la població rural 
de Paroumba (Daharatou) (Regió de Kolda) 

Indicadors objectivament verificables: 

 

- Millora de la dieta alimentària de les 
famílies de Paroumba (Daharatou) 

- Increment dels ingressos de les 40 dones 
que treballen el perímetre agrícola. 

 

Fonts de verificació: 

 

 

 

 

 

Objectiu/s específic/s (OEs) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cada OE. 

Enunciat de l’OE 1: Activar un perímetre agrícola comunitari d’una hectàrea per a 40 dones de la comuna 
de Tankanto Escale 

Indicadors objectivament verificables: 

 

- Tanca construïda 
- “Forage” construït 
- Sistema d’irrigació eficient construït 

 

Fonts de verificació: 

 

Fotografies 

Factures 

Informes de seguiment 

 

  

Resultats esperats (Rs) - Afegiu els quadres que siguin necessaris  per a cada resultat.  

Enunciat del R1: 50 dones de Paroumba (Daharatou) disposen d’una hectàrea de terreny condicionat i 
equipat per la producció de verdures i hortalisses 

OE al qual s’adreça aquest resultat: OE1 
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Indicadors objectivament verificables: 

 

- Les 50 dones beneficiàries disposen d’una 
parcel·la pel cultiu 

- Al finalitzar el projecte, al menys el 80% de 
les dones cultiven regularment l’horta. 

 

Fonts de verificació: 

 

 

 

 

Activitats previstes (As) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cadascuna de les activitats. 

Enunciat de l’A1: Condicionament del terreny  

Descripció: S’organitzaran les activitats per a l’optimització productiva de la terra, que es concreten en: 

 

- Desbrossar i netejar l’hectàrea de terreny d’herbes i pedres 

- Feines d’anivellament del sòl 

- Plantació de llimoners o algun altre arbre dissuasiu pels animals a 5 metres de tot el perímetre de les 
tanques (els llimoners a més d’acomplir aquesta funció també són productius) 

- Tractament d’enriquiment del sòl amb adob natural 

- Parcel·lació del perímetre hortícola en 16 segments de 625 m2 per a la distribució de la terra entre les 
dones 

 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: Cost econòmic: 

Neteja i condicionament del terreny 1.350,00 

TOTAL PARCIAL 1.350,00 

 

 

Enunciat de l’A2: Construcció d’una tanca perimetral per protegir l’horta dels animals 

Descripció:  

- Preparació dels maons de base de la tanca 

- Excavació dels fonaments de la tanca 

- Instal·lació de la base de maons en el perímetre (1 metre d’alçada x 400 metres lineals) 

- Instal·lació de la reixa perimetral per sobre el mur de maons 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: Cost econòmic €: 

Fabricació maons 900,00 

Reixa 1.035,00 

400 Metres lineals de tanca (A2) 3.090,00 

TOTAL PARCIAL 5.025,00 
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Enunciat de l’A3: Construcció d’un sondeig d’aigua 

Descripció:  

- Perforació mecànica del “forage” per accedir a la capa freàtica. Com el perímetre està al costat del riu no 
caldrà fer un forat molt profund 

- Equipament d’una bomba extractora d’aigua alimentada amb panells solars 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: Cost econòmic € 

Equipe solaire + bomba + material (A3) 4.135,88 

Forage 20m3/heure (A3) 7.633,59 

TOTAL PARCIAL 11.769,47 

  

 

Enunciat de l’A4: Construcció d’un sistema de rec eficient 

Descripció:  

- Construcció de quatre dipòsits elevats d’aigua distribuïts equitativament en el perímetre, de forma que per 
gravetat es puguin anar omplint 

- Instal·lació de canonades de polietilè enterrades i exteriors que subministren l’aigua des del “forage” als 
dipòsits 

- Equipament d’una bomba extractora d’aigua alimentada amb panells solars 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: Cost econòmic €: 

Construcció 4 dipòsits elevats (A4) 1.525,00 

Tubs i sistema rec eficient (A4) 1.400,00 

TOTAL PARCIAL 2.925,00 

 

 

Enunciat de l’A1,A2,A3,A4: Coordinació, seguiment i recursos necessaris. 

Descripció: 
 
L’experiència del perímetre de Tankanto Escalé  i altres projectes de les mateixes característiques que 
s’estan implementant en la zona ressalta la importància de la coordinació i seguiment rigorosos i puntuals 
de l’evolució dels treballs en les diferents fases del projecte. Les distàncies que les persones 
coordinadores han de cobrir i la manca de mitjans de transport adients, aconsellen dotar-les de recursos de 
locomoció per als desplaçaments. Per aquesta raó l’Associació  Daadeh Fouladou a la zona ha considerat 
necessari dotar-se d’un vehicle àgil, adaptat a les necessitats i assumible econòmicament per a les 
activitats de coordinació que exigeixen desplaçaments.  
 

Recursos necessaris: Cost econòmic €: 

Coordinador projecte (A1, A2, A3, A4) 732,82  

Moto (A1, A2, A3, A4) 2.750,00 

Gasolina moto (A1, A2, A3, A4) 300,00  

Dietes desplaçaments (A1, A2, A3, A4) 274,81  

TOTAL PARCIAL 4.057,63 
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Funcionament, Despeses transversals i costos indirectes. 

Recursos necessaris: Cost econòmic €: 

Fotocopies, escanejos, ... (TRANSVERSAL) 600,00  

Gastos financers  (TRANSVERSAL) 400,00 

Funcionament entitat a Catalunya 500,00 

TOTAL PARCIAL 1.500,00 

 

Activitats de difusió del projecte a Blanes. 

Descripció:  

- Es farà un retorn a la població de Blanes dels resultats del projecte, coincidint amb l’organització d’alguna 
jornada local amb espai per entitats de cooperació i solidaritat de la població (Ex.  degustació dels 
productes de l’horta, tallers sobre Senegal i la cultura fula, etc.). 

- S’anirà informant en el marc dels Consells de Cooperació de l’evolució del projecte. 

- Es publicaran informacions a les xarxes socials sobre el context geogràfic i socio-econòmic en el qual es 
desenvolupa el projecte. 

- Donada la situació d’incertesa que patim i la dificultat de fer actes públics, es preveu la realització de 2 
conferències telemàtiques amb projecció de presentacions i documentals elaborats pel Fons Català o per 
Daadeh Fouladou amb la participació de les entitats presentadores i col·laboradores. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris:  Els propis de les activitats d’ 
informació, sensibilització i coordinació. 

Cost econòmic: 

 Inclòs en les campanyes i activitats de cooperació i 
solidaritat. 

Inclòs en les activitats de formació, informació  i 
sensibilització de les entitats que presenten i 
col·laboren en el projecte. 
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Recursos humans necessaris 
 

Càrrec Funcions Aportació (ONG, 
contrapart...) 

Remunera
t 

Voluntari 

Responsable del 
projecte 

Coordinació estratègica del projecte 

 

Interlocució amb les titulars de drets i 
els altres actors implicats al projecte 

 

Seguiment de l’execució de les 
activitats 

 

Selecció en cada cas dels proveïdors 
de serveis que escaigui per a cada 
activitat.  

 

Elaboració d’un informe semestral de 
seguiment i un informe de tancament 
a la finalització del projecte 

 X  

Equip per neteja i 
desbrossament del 
terreny 

Desbrossar i netejar l’hectàrea de 
terreny d’herbes i pedres 

 

Feines d’anivellament del sòl 

 

Plantació de llimoners o algun altre 
arbre dissuasiu pels animals a 5 
metres de tot el perímetre de les 
tanques (els llimoners a més 
d’acomplir aquesta funció també són 
productius) 

 

Tractament d’enriquiment del sòl amb 
adob natural 

 

Parcel·lació del perímetre hortícola en 
16 segments de 625 m2 per a la 
distribució de la terra entre les dones 

  X 

Operaris per la 
construcció de la 
tanca perimetral 

Fabricació dels maons 

 

Construcció de la tanca perimetral 

 X  

Operaris per a la 
construcció del pou 

Perforació del sondeig d’aigua 

 

Construcció del pou i dels  dipòsits 
elevats d’aigua 

 

Instal·lació del sistema de rec 

 X  
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2.4.e  Matriu de planificació (annexeu d’acord amb aquest esquema) 

 ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT 

VERIFICABLES 

FONTS DE VERIFICACIÓ HIPÒTESIS 

OBJECTIU 

GENERAL 

Reforçar la seguretat alimentària i al 

desenvolupament endogen de la població rural 

de Paroumba (Daharatou) (Regió de Kolda) 

Millora de la dieta alimentària de les 
famílies de Paroumba (Daharatou)  

Increment dels ingressos de les 40 
dones que treballen el perímetre 
agrícola 

 No hi ha esdeveniments climàtics 

que perjudiquin la implantació de 

l’horta 

Hi ha prou estabilitat política per 

tal que el projecte es desenvolupi 

normalment 

OBJECTIU 

ESPECÍFIC 

Activar un perímetre agrícola comunitari d’una 

hectàrea per a 40 dones de la comuna de 

Tankanto Escale 

Tanca construïda 

 

“Forage” construït 

 

Sistema d’irrigació eficient construït 

Fotografies 

 

Factures 

 

Informes de seguiment 

Idem 

RESULTATS 50 dones de Paroumba (Daharatou) disposen 

d’una hectàrea de terreny condicionat i equipat 

per la producció de verdures i hortalisses 

Les 50 dones beneficiàries 
disposen d’una parcel·la pel cultiu 

 

Al finalitzar el projecte, al menys el 
80% de les dones cultiven 
regularment l’horta 

Fotografies 

 

Factures 

 

Informes de seguiment 

Idem 

 

ACTIVITATS ENUNCIAT Recursos Costos 

A1. Condicionament del terreny   

A2. Construcció d’una tanca perimetral per protegir l’horta dels animals   

A3. Construcció d’un sondeig d’aigua   

A4. Construcció d’un sistema de rec eficient   

A5. Activitats de difusió del projecte a Blanes   

Total (1)  

(1) Aquesta quantitat haurà de coincidir amb la quantitat imputada com a Costos Directes al Pressupost de l’apartat 6) 
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Cronograma de les activitats previstes (*) 
 

Data d’inici de l’activitat (any/mes): A la recepció de la subvenció 

Data prevista per a la finalització de l’activitat 
(mes/any): 

12 mesos després de rebre recursos 

 

ACTIVITATS MESOS 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

A1.             

A2.             

A3.             

A4.             

A5.             

             
(*) L’endarreriment de les subvencions com a conseqüència de la crisi soci – sanitària, podria obligar a modificar alguns 
aspectes de la planificació prevista en principi. 

 
 
Viabilitat del projecte i sostenibilitat un cop finalitzat l’ajut extern  

 
Viabilitat sociocultural 
 
El coneixement de primera mà de la realitat sociocultural de la zona d’intervenció permet a Daadeh Fuladu 
gestionar els aspectes vinculats a l’organització agrícola dels fula o peul, les pràctiques i relacions que 
s’estableixin en el marc del GIE de dones, i les necessitats institucionals i organitzatives de les productores 
beneficiàries. Tots aquests elements es tindran en consideració durant l’execució del projecte per garantir 
la igualtat d’oportunitats i daccés de les titulars de drets als beneficis del projecte i, d’aquesta manera, 
contribuir a la cohesió social a la comuna de Paroumba (Daharatou) 
Viabilitat política  
 
El projecte s’alinea amb el Pla Senegal Emergent, especialment en el seu eix 1 “Transformació estructural 
de l’economia i el creixement”, que evidencia la voluntat del govern del Senegal per transformar 
l’agricultura com a motor de l’economia nacional. En aquest sentit, doncs, hi ha una sintonia amb els plans 
locals de desenvolupament. Daadeh Fuladu, a més compta amb una bona xarxa de contactes en diferents 
àmbits de l’administració regional (Kolda) i local. D’altra banda, l’ajuntament local ha manifestat el seu 
suport al projecte. 
 
Viabilitat tècnica 
 
Cal destacar que la proposta s’ha dimensionat, després de gairebé un any de preparació, a les capacitats 
tècniques sobre el terreny i a la disponibilitat pressupostària. Així el projecte s’ha simplificat amb unes 
activitats de baixa complexitat i no presenta excessives dificultats d’execució tècnica. Cal destacar que no 
s’introdueix cap tecnologia que generi dependència. 
 
 
Capacitat institucional i de gestió 
 

L’equip de Daadeh Fuladu a Kolda compta amb experiència prèvia en la gestió de projectes de 
desenvolupament. També el representant del Fons Català al Senegal anirà realitzant visites periòdiques de 
seguiment per assessorar en la correcta execució de les accions del projecte. 
 
 
 
Viabilitat econòmica i financera 
 
Es tracta d’un projecte productiu que anirà acompanyat, un cop condicionat el perímetre, d’unes 
formacions en tècniques de cultiu, sistema autogestionat de microcrèdit i dret d’accés de les dones a la 
terra. 
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En aquest sentit la viabilitat econòmica queda coberta, d’una banda, per la venda d’excedents que les 
dones puguin realitzar al mercat de Kolda, i d’altra banda per les formacions en el sistema de les CAF 
(comunitats d’autogestió financera) que FODDE implementarà quan el perímetre estigui operatiu. 
 
 
Mecanismes de gestió, seguiment, control i avaluació: 
 
Procés intern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg de l’execució del 
projecte 
 

 No X Sí (en cas afirmatiu, expliqueu quin serà el procediment per part 
de l’entitat catalana per fer el seguiment, control i avaluació. 
Indiqueu el número d’activitat, i la metodologia a emprar) 

    

 
Tal com ha ocorregut en la fase d’identificació, les altres fases del projecte es faran de forma participativa 
entre les dones que gestionaran el perímetre, l’entitat executora i l’acompanyament del Fons Català de 
Cooperació. Daadeh Fuladu s’encarregarà de l’execució de les activitats, seleccionant en cada cas als 
proveïdors de serveis que escaigui per a cada activitat. També elaborarà un informe semestral de 
seguiment i un informe de tancament a la finalització del projecte. El representant del Fons Català al 
Senegal farà visites al perímetre amb una freqüència trimestral per parlar amb la responsable del projecte i 
amb les titulars de drets. En aquestes reunions es faran les recomanacions que escaigui per garantir la 
correcta execució de les activitats i els impactes previstos. 
 
Procés extern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg de l’execució del 
projecte 
 

 No  Sí (en cas afirmatiu, expliqueu quin serà el procediment per part 
de l’entitat externa per fer el seguiment, control i avaluació. 
Indiqueu el número d’activitat, i la metodologia a emprar) 

    

 
 
Accions o estratègies de difusió i sensibilització al municipi de Blanes a partir del projecte de 
cooperació:  
 
Aquest projecte representa una oportunitat important per impulsar al poble de Blanes vàries línies de 
treball relacionats amb la cooperació, la solidaritat i la cohesió social: 
 
1.-Impulsar la coordinació de les diferents entitats de col·lectius africans (especialment senegalesos i 
gambians) que coexisteixen a Blanes organitzats amb pautes regionals d’origen i destí.  
2.- L’alternativa dels perímetres agrícoles pot  servir de base per generar unitat d’acció i treball en xarxa a 
partir de projectes de format petit en el sud, amb objectius factibles i realitzables a curt termini, que des 
del nord es visualitzin com a possibles i engresquin a les associacions existents a casa nostra a promoure i 
participar en activitats comunes de sensibilització i captació de recursos. 
3.- Fomentar, a través de la relació directa entre les parts i les contraparts, una comunicació fluïda que 
permeti iniciatives en l’àmbit escolar i associatiu [per ex. Projectes de Motxilles Solidàries, 
correspondència en llengües d’estudi comunes (anglés, francés), brigades de joves... o vacances 
solidaries...]  
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B) Pressupost 
 
Ingressos 
  

1. Finançament propi:                                 ______2.100_______ € 
 

 
2. Finançament públic (identificació  de la institució o les institucions públiques patrocinadores o 

col·laboradores):  
 
 □ Unió Europea   € 
 □ Estat              € 
 □ Generalitat de Catalunya   € 
 □ Diputació/ns  € 
 □ Consell/s Comarcal/s                       € 
 □ Ajuntament/s                                     19.527,10    € 
 □ Altres :                                             _ € 
 
          

 
3. Import que es sol·licita a l’Ajuntament  de Blanes, en el context de les aportacions dels Ajuntaments 

que  formen part del Fons Català de Cooperació: 
      ______  5,000,00 _____ € 

   
 

       

Total ingressos:                                                26.627,10 € 

      
 

 
 
 
 
Despeses:  
 

      Descripció i import: 
 
a) Detall dels materials i serveis necessaris per fer les activitats i de l’import: 

      26.627,10 € 
 
 
b) Detall de les despeses administratives, de gestió, d’estructura o de promoció del projecte i de l’import (no 
poden ser superior al 10% de l’import total del pressupost):                

_______________ € 
              
 
c) Detall de les despeses de mobilitat i viatge dels coordinadors i tècnics dels projectes i de l’import (no poden ser 
superiors al 5% de l’import total del pressupost):                     

_______________ € 
 

 

      Total despeses:                                                26.627,10 € 

 
L’import total dels ingressos ha de coincidir amb el total de les despeses 
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Notes:  
COSTOS DIRECTES: totes les despeses necessàries i imprescindibles per a l’execució sobre terreny del projecte. 
 
 Terrenys i construccions: valor de la compra i/o lloguer dels terrenys on s’està executant el projecte i infraestructures que cal 

construir,  rehabilitar o llogar sobre les que s’implementa el projecte. 
 Equips i subministraments: costos de la compra i/o lloguer dels equips necessaris per l’execució del projecte així com del transport 

(en el cas que sigui necessari) fins al lloc on es desenvoluparà l’acció. 
 Personal local i expatriat: incloure únicament el personal que forma part del pla operatiu i sense el qual el projecte no podria 

executar-se. No es podrà incloure en aquesta partida el personal que es desplaça sobre terreny per fer seguiment i/o coordinació 
indirecta del projecte (aquesta part s’imputarà a l’apartat de despeses administratives 2.1 i 2.2). 

 Viatges i estades: incloure els costos per viatges, transports, dietes, allotjaments necessaris directament relacionats amb l’execució 
del projecte. 

 Funcionament: totes les despeses directament necessàries per a la marxa del projecte. Incloure en aquest apartat el manteniment 
dels equipaments. 

 Imprevistos: en el cas d’incloure aquest apartat, posteriorment se n’haurà d’explicar la destinació i justificar-lo. 
 Despeses de sensibilització: a l’informe d’activitats s’haurà d’explicar les accions desenvolupades en els municipis per sensibilitzar 

la població i donar a conèixer el projecte. 
 
COSTOS INDIRECTES: són les despeses administratives i de funcionament de l’entitat sol·licitant del Nord no relacionades directament 
amb l’execució del projecte (màxim 10% sobre costos directes). 
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El que s’ha fet... 
 

  

      
 
 

El que s’està fent... 
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Un nou perímetre agrícola  per a una nova comuna: Paraumba 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

PARAUMBA 
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Les moltes coses que falten… 
 

 

 
Marxa reivindicativa: ambulàncies, aigua potable, carreteres asfaltades...  
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... i el que cal evitar...... 
 

             
 
 

             
 
Aquestes fotos estan fetes en la primera setmana del mes de desembre de 2020. 
La depredació de la natura a Senegal s’incrementa de dia en dia. L’especulació 
aboca als camperols a perdre la terra i la feina. La fam és alguna cosa més que 
una amenaça... En aquesta situació, projectes com els dels perímetres agrícoles 
cobren cada vegada més importància. 
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