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Resum 

 Aquest document recull les memòries d'activitats desenvolupades en el marc de projecte de 
creació de rendes en la localitat  de Fodecounda.  Un projecte que sorgeixi de la necessitat de 
la localitat de Fodecounda on Fassulo porta 10 anys desenvolupant projecte de 
desenvolupament sostenible per millor les condicions de vida dels veïns i veïnes. El projecte té 
el support de l'ajuntament d’Avià i de les autoritats locals de la comuna de Netteboulou, 
comuna al que va adscrit la localitat de Fodecounda i de la diputació de Tambacounda. 
L'ajuntament d’Avia a traves del programa de cooperació al desenvolupament ha signat un 
conveni amb Fassulo per subvencionar el process de creació d’una cooperativa local per 
l’infortiment de les dinàmiques economiques de la zona que lidera la ONG Fassulo 
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Context. 
Històric  
A l'abril 2015 es va organitzar una reunió amb la cooperativa de les dones per discutir de les 
modalitats de gestió del projecte i consensuar la creació d'un òrgan de supervisió del procés 
de plantació. Dos representants de Fasulo varen assistir a la reunió a la qual també va assistir 
el màxima representant de la comuna de Netteboulou. La va reunir tenir lloc en una aula de 
l'escola de Fodecounda. 
 
La principal idea que va sortir d'aquella reunió va ser la modernització de l'hort de les dones. 
L'hort permet que les dones treballin durant l’època seca ja que el sistema de reg les permet 
conrear petites superfícies i tenir ingressos que els permeten donar suport a les seves famílies. 
D'altra banda s'ha assenyalat la falta de llum al centre de salut que Fassulo havia construït el 
2009. 
 
Després de les avaluacions pertinent Fassulo va procedir a dissenyar un model de cooperativa. 
S'ha realitzat prèviament un revisió de diferents models de cooperatives per finalment triar el 
model que millor s'adopti a les realitats de la localitat de Fodecounda. 
 
Col·laboració de l’Ajuntament de Avià.  
L’Ajuntament d’Avià ha signat un conveni amb l’ONG Fassulo, per tal de donar suport en 
aquest projecte.  Mes informació sobre aquest projecte a la nostre web www.fassulo.org  

El consistori i Fassulo han fet una xerrada amb el politòleg i fundador de l’entitat Saiba Bayo 
per explicar als veïns del poble el projecte que aquesta ONG està desenvolupament a la regió 
de Tambacounda, concretament a la localitat de Fodecounda a l’est del Senegal. De fet, 
Fassulo porta 10 anys promovent iniciatives en zones rurals de la regió, entre les quals un 
centre d’atenció primària, un centre de processament de cereals i el desenvolupament d’una 
campanya d’escolarització de nenes. Ara, a més, està posant en marxa una xarxa de 
cooperatives agrícoles rurals que aportin valor afegit en l’ús de l’energia solar fotovoltaica, 
amb la finalitat de promoure el desenvolupament local sostenible. 

Segons Bayo, aquest últim punt pot comportar la dinamització del sector agrícola i, de retruc, 
l’increment de les rendes per càpita, el poder adquisitiu, la diversificació de la producció i les 
oportunitats de consum de la població rural. Aquest projecte, a més, es basa en 
l’apoderament femení, fixant les dones com a motor de canvi i de progrés en la comunitat i 
l’estructura familiar. 

Per altra banda, amb aquest projecte Fassulo també implica els ens públics en 
l’acompanyament i l’electrificació dels edificis públics, com ara hospitals i escoles amb ús 
d’energies renovables. Un fet, considera l’Ajuntament d’Avià, que va de la mà de les polítiques 

http://www.fassulo.org/
http://www.fassulo.org/
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d’energies renovables que està portant a terme també al poble berguedà i que, per tant 
mereix el suport municipal. 

 

Fase d’execucio.  
Després d'analitzar amb els experts que col·laboren amb FASSULO tant en l'agricultura com 
en la logística pel que fa al proveïment de materials tecnològic. Hem demanat i vàrem rebre 
diverses ofertes par a realitzar la compra de plaques solars per a equipar un pou d'un equip 
de bombeig que permeti abastir aigua sense costos addicionals i amb respecte i sosteniment 
mediambiental. A mateix temps volíem equipar el centre de salut de Fodecounda de plaques 
solars per al auto-abastament en energia solar. Adjuntem els pressuposto. 
 

Memoria económica.  
 

Oferta Numero 1 
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Oferta numero 2 
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Tercera oferta  
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Resolució.  
Després de rebre els pressupostos hem analitzat les ofertes i hem procedit  a fer a realitzar  el 
projectes comprant els materials per separat. Doncs alguns materials sortien més barats al 
Senegal mentre que altres sortien més barat a Espanya. I si hi afegim els costos de transport 
des de Espanya fins Senegal, seria molt més la opció de comprar a Espanya.  
 
De manera que hem fet un assemblatge de materials. I hem encarregat a un tècnic per a 
realitzar les instal·lacions tant a l'hort com a l'hospital. A través d’una empresa senegaleses 
especialitzada aquests temes. Hem arribat a un acord per la compra i la instal·lació dels 
equipaments.  
 

Despeses realitzades 
No obstant això per garantir una qualitat i una garantia mínima de les instal·lacions, hem 
decidit comprar la corda a Espanya. L'encàrrec es va fer a la companyia Baíco. L'enviament de 
la caixa s'ha realitzat per via aèria a través dels residents senegalesos a Catalunya. La despesa 
d'enviament era de 240 euros. La instal·lació de les plaques solars de reforç sobre la teulada 
del centre de salut de Fodecounda ens han costat 400Euros inclosos les plaques i la mà 
d'hobra. La compra d'un nou motor per reparar la bomba ens ha constat 600 euros més 350 
euros per a la mà d'obra de nou tècnic que va finalitzar les instal·lacions. 
 

 
Resum financer de les despeses.  
Encàrrec a ADS (empresa senegalesa) 4308 Euros (Consultar total rebuts de ADS) 
encàrrec a Baíco Pompe 950 Euros. ((veure rebut adjuntats) 
La reparació de la bomba ens ha constat 600 euros (Esperant rebut) 
la mà d'obra de nou tècnic per finalitzar les obres 350 euros (esperant rebut) 
Enviament de la Bomba comprat a Espanya 240Euros (esperant rebut) 
Instal·lació de plaques solars sobre la teulada del centre de salut  400euros. (Esperant rebut) 
Total despeses. (6848 euros) 
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Rebuts.  
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Problemes tècnics sorgits durant les instal·lacions. 
Vam tenir diversos problemes durant la fase de instal·lació dels equips. D'una banda el primer 
tècnic que contractem no tenia prou experiència en la instal·lació dels equips de bombament 
solar encara que ens havia assegurat, amb informació contrastable, que si que podia realitzar 
la tasca. Aquesta decisió ha endarrerit el temps de execució del projecte. En segon lloc els 
errors comesos durant la manipulació dels equips ha provocat diverses avaries al motor de la 
primera bomba. Per tant vam haver de comprar una segona bomba que al seu torn va tornar 
a avariar-se. Resulta que el tècnic no agafava les precaucions necessàries a l’hora de connectar 
el motor a la energia i l’alta tensió a la sotmetia el motor acabava provocant un curtcircuit.  
Aquest supòsit ens ha obligat a parar les obres i buscar un nou tècnic a energies solar per 
acabar els treballs. Els costos de la mà d'obra i la reparació de motor han provocat un desajust 
important en el pressupost. Finalment els membres de l'entitat van tenir d'embutxacar 1.000 
euros per poder acabar la instal·lació i posar el projecte en marxa.  
 

http://www.fassulo.org/
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Situació i evolució del project.  
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