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1 - Dades entitat

Entitat sol·licitant Associació ALBA

NIF G58377839

Persona de contacte responsable del projecte
Nom i cognoms Maruja Rambla Amat

Correu electrònic marujarambla@gmail.com

Telèfon 609703426
Les dades de contacte tècnic poden ser utilitzades per ampliar informació i/o gestions d'aquest formulari.  
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos a l'Ajuntament de Terrassa.

2 - Descripció del projecte

2.1 Nom del projecte PREVENCIÓ DE LA SIDA I APODERAMENT I PROMOCIÓ DE LA DONA A 
BURKINA

2.2 Breu resum del projecte
Descripció breu amb les dades bàsiques
El projecte se centra en l'Apoderament de la Dona i la prevenció de la SIDA, a través de 
CAPROF (Centre ALBA pour la promotion de la Femme), formació en l'escola de costura per assolir 
l'autonomia econòmica i poder rebutjar el matrimoni forçat. Es fa conjuntament amb la sensibilització i 
prevenció de la sida i altres accions sanitàries amb un centre de mèdic i dipòsit farmacèutic, per la gent del 
districte i amb campanyes per la població en general i principalment de les aldees. 
En el transcurs del temps CAPROF s'ha convertit en un centre de referència al districte, altres barris i aldees. 
Per aquest motiu tenim programat que el Projecte s'ampliï amb altres activitats, en concret venda de 
productes de costura, venda de mel d'apicultors de la zona, així com facilitar l'accés al centre als estudiants 
del barri per fer ús de les infraestructures i dotacions vàries.

2.3 País Receptor. Regió o Departament, ciutat o població
País Receptor:Burkina Faso 
Burkina Faso, situada a l'Àfrica occidental, té una superfície de 274.220 Km2. 
Amb una població de 20.321.378 persones, es troba en la posició 59 de la taula de població, composta per 
196 països i presenta una moderada densitat de població, 74 habitants per Km2. 
La seva capital és Ouagadougou i la seva moneda Francs CFA de l'Àfrica Occidental 
 
Ciutat receptora:Bobo-Dioulasso 
Província de Houet, uns 350 km (220 milles) de Ouagadougou.
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2.4  Localització geogràfica 
Coordenades Geogràfiques: 13 00 N, 2 00 O 
País Receptor: Burkina Faso, és una república de l'Àfrica Occidental subsahariana, situada a la conca 
superior del riu Volta. Limita al nord i a l'oest amb Mali, a l'est amb Níger i Benín, i al sud amb Togo, Ghana i 
Costa d'Ivori. La capital i principal ciutat és Ouagadougou. El seu nom significa "país dels homes íntegres". 
 
Ciutat receptora: Bobo-Dioulasso, on es desenvolupa el projecte, és la segona ciutat més gran al país, amb 
una població del voltant de 903.887 (2019). La ciutat està situada al sud-oest del país, a la província de 
Houet, uns 350 km (220 milles) d'Ouagadougou. El nom significa "casa del Bobo-Dioula". 
El Centre de CAPROF està situat al districte 3 (Kombougou).

Annexar mapes

2.5 Sector de cooperació (educació, salut, desenvolupament comunitari, ...) 
Formació mitjançant l'escola de costura i alfabetització, salut mitjançant el centre salut i dipòsit farmacèutic, 
també amb les accions sanitàries amb campanyes en diverses aldees. Desenvolupament comunitari a tot el 
districte on està situat CAPROF (Centre ALBA pour la Promotion de la Femme) i l'àrea de Bobo Dioulasso. 
A partir d'ara el desenvolupament comunitari serà també una prioritat pel Projecte. 
Desenvolupament comunitari: 
CAPROF s'està configurant com un centre que ofereix a tot el districte: formació en costura, espai per 
estudiar els joves a la nit, venda de diferents productes, i centre proveïdor de salut.

2.6 Període previst d'execució
Setembre 2022-setembre 2023
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3 - Origen i definició del projecte

3.1 Origen del projecte. Justificació per a la seva realització
La justificació per a la realització d'aquest projecte se centre en les carències que té el país que expliquem a 
continuació. També perquè Burkina Faso és un país on es pot treballar bé, donat que les diferents ètnies 
conviuen en pau. 
 
El PIB per càpita és un molt bon indicador del nivell de vida i en el cas de Burkina Faso, el 2019, va ser de 
703 € euros, de manera que es troba amb aquesta xifra està en la part final de la taula, en el lloc 176. Els 
seus habitants tenen un baixíssim nivell de vida amb relació als 196 països del rànquing de PIB per càpita. 
 
Pel que fa a l'índex de desenvolupament humà (IDH) de Burkina Faso , que és l'índex utilitzat per les 
Nacions Unides per mesurar el progrés d'un país, va ser de 0,452 punts el 2019, cosa que el va deixar en el 
182è lloc de la taula de 189 països publicats. 
 
El seu alt índex de creixement poblacional juntament amb l'aridesa de la seva terra són factors que influeixen 
en forma rellevant en el seu índex de pobresa. 
 
"Matrimoni precoç i forçat 
El 52% de les nenes es casen abans de complir 18 anys, té la setena taxa més alta de matrimonis precoços 
del món. 
Informe 2016/17 Amnistia Internacional" 
 
Les principals carències dels seus habitants són degudes a una alimentació inadequada, juntament amb 
l'escassetat d'aigua, nul·la prevenció mèdica davant les malalties i una assistència hospitalària de pagament, 
inaccessible pels pobres. 
 
La Desnutrició aguda i crònica, l'accés reduït a aigua de qualitat, la manca de sanejament o higiene afecta el 
12,8% dels nens i nenes burkinesos menors de 5 anys. Burkina Faso - La taxa de mortalitat, en menors de 5 
anys (per cada 1000 nascuts vius) és de 87,5. 
 
La malària causa estralls en la població. El 2016, el darrer any del qual es disposa de dades, hi va haver un 
estimat de 216 milions de casos de malària al món, la majoria dels quals es trobaven a l'Àfrica subsahariana. 
A Burkina 7,8 m, la pateix en nombroses ocasions al llarg de la vida, i és la causant d'una alta taxa de 
mortalitat infantil. 
 
Quant a la SIDA, segons ONUSIDA el 2017 es van donar 4300 [2600-6700] noves infeccions i 2900 
[1900-4100] morts associades a la sida, el que significa que hi va haver una disminució del 49% des de 
2010. Es calcula que el 65% [49-82] de persones que viuen amb el VIH tenen accés als medicaments 
antiretrovirals, davant un 28% [18 - 36] de nens d'entre 0 i 14 anys. 
Així mateix, el 92% de les dones embarassades que viuen amb el VIH tenen accés al tractament per 
prevenir la transmissió maternoinfantil. Tots els districtes sanitaris tenen programes per prevenir la 
transmissió maternoinfantil de VIH. 
 
El VIH encara afecta desproporcionadament als grups de població clau a Burkina Faso. Es calcula que les 
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treballadores sexuals tenen un 5,4% de prevalença de VIH; els reclusos, un 2,2%; els homosexuals i altres 
homes que mantenen sexe amb homes, un 1,9%. 
 
"Estem davant d'una oportunitat històrica de posar fi a l'epidèmia de sida", assenyala el Dr. André Kaboré, 
membre d'ONUSIDA, en una entrevista a Ouagadougou (Burkina Faso). Aquest país de l'Àfrica occidental és 
un cas interessant d'estudi. Burkina Faso, un bon exemple regional en la lluita contra la sida, ha 
experimentat en 20 anys una disminució, i els esforços fets pel govern i les ONG han donat fruits. En 
general, moltes ONG tractem de promoure la transmissió de coneixements especialitzats a través de les 
mateixes comunitats. "Preferim desenvolupar les competències de les poblacions. 
 
Les estadístiques sobre el VIH / SIDA a Burkina Faso mostren que les principals víctimes són les dones. De 
fet, en referència a les dades de l'ONU SIDA revela que 58,51% de les persones majors de 15 que viuen 
amb el VIH són dones. Aquestes es cuiden del manteniment de la llar, l'agricultura, dels animals, la cuina, la 
recol·lecció d'aigua, i de la família. El seu dia de treball és molt llarg i la càrrega de les activitats és molt més 
pesada que la dels homes. La jornada de treball per a elles comença molt d'hora, quan encara és de nit. A 
Burkina Faso, com en altres regions de l'Àfrica subsahariana, s'ha desenvolupat un feno 'feminització de 
l'agricultura', creixent la presència de les dones en la producció agrícola, sovint són acompanyades pels fills 
més petits que carreguen en la seva esquena durant tot el dia. Les nenes ja de ben petites col·laboren en les 
tasques domèstiques i agrícoles. Les noies, la majoria dels casos són donades en matrimoni acordat i, un 
cop casades, deixaran de ser membres de la família d'origen. En cas de rebuig d'un matrimoni forçat, la jove 
pateix una discriminació important dins de la família. L'única sortida a la discriminació i subordinació serà la 
prostitució perpetuant el contagi del VIH. 
 
Durant la primera visita que vàrem fer a Burkina cap als voltants del 2004 vam contactar amb l'Associació 
FAH-SITALA, entitat local, i els seus dirigents, prèvia consulta amb els "anciens" ens van dir que per fer 
prevenció de SIDA a Burkina, s'ha de promocionar a la dona. 
 
Amb aquests antecedents, el 2005 l'Associació ALBA i la contrapart, l'Associació FAH-SITALA (que des del 
2001 ja treballava en el camp de la promoció de la dona) es van agermanar per treballar conjuntament i amb 
els mateixos objectius. El febrer del 2006 es col·locava la primera pedra i el 25 d'agost del 2006 s'inaugurava 
CAPROF, "Centre ALBA pour la promotion de la Femme" Aquest consta d'una escola de costura que va ser 
el primer que es va construir, ja que pensem que la intervenció en països en vies de desenvolupament ha de 
ser mitjançant la formació. I és a través d'aquesta que les noies i les dones poden fer front a la seva dura 
realitat. Amb una formació i el consegüent apoderament de la dona i la seva autonomia econòmica pot 
deslliurar-se del seu tràgic destí i, mantenir-se a ella i probablement a tota la família. El segon que vam crear 
va ser un dipòsit farmacèutic i d'atenció primària, i formació de personal sanitari amb dos infermers i dues 
auxiliars. També donem suport a programes d'educació i alfabetització i sensibilització i prevenció del VIH. 
Amb el temps el centre s'ha anat convertint en un referent en el districte i en tot Bobo.

3.2 Coherència amb els objectius i línies estratègiques del Pla director de solidaritat i cooperació de 
l'Ajuntament de Terrassa 
Segons el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de l'Ajuntament de Terrassa de 26 de novembre 
de 2014, les prioritats d'actuació sectorial s'articulen al voltant de dues grans línies d'actuació estratègiques: 
 
1. La promoció del desenvolupament humà sostenible en l'àmbit local amb les contraparts, institucions i la 
ciutadania dels territoris objecte de cooperació. 
 
Quant a la promoció del desenvolupament humà està intrínsecament lligat al Projecte d'ALBA que juntament 
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amb la contrapart, l'Associació Fath-Sitala, tenen en el seu nucli principal la promoció de la Dona i té com a 
prioritat la formació perquè la dona pugui ser autònoma i sigui factible un canvi en el seu rol social. El 
Projecte potencia el desenvolupament humà sostenible i econòmic, i se centra principalment en la dona, 
donant una formació dirigida al seu apoderament i autonomia econòmica. 
 
La gran majoria de les dones costureres que han finalitzat la formació estan treballant com autònomes o en 
altres empreses. Tenint en compte l'objectiu del desenvolupament econòmic sostenible s'està projectant 
l'ampliació de les ofertes de CAPROF promovent la venda de productes. També està projectada la producció 
i venda de mel que ajuda a fer el projecte més sostenible. 
 
2. La formació com a objectiu, perquè la dona pugui assolir l'autonomia tant personal com econòmica. 
 
El projecte també desenvolupa actes varis de sensibilització, de la Sida, a través del teatre, en poblats molt 
marginats on la seva població la majoria analfabeta aconsegueix entendre el missatge a través de l'art i amb 
dioulà. ALBA també duu a terme actes de sensibilització dirigits a la ciutadania de Terrassa.

3.3 Situació existent en la zona receptora
Definició del marc geogràfic i del context històric, econòmic, social i polític on es desenvoluparà. Indicadors 
locals. 
 
Burkina Faso situat l'Àfrica Occidental subsahariana, limita amb sis països. Al nord i a l'oest, amb Mali; a 
l'est, amb Níger; al sud, amb Ghana; al sud-est, amb Togo i Benín, i al sud-oest, amb Costa d'Ivori. El país 
es troba a l'interior del Sahel, entre el Golf de Guinea i el desert del Sàhara, al sud del gran arc del riu Níger. 
 
El centre del país es caracteritza per les seves grans extensions de sabana, a una altitud d'entre 200 i 300 
m. Al sud, la terra és verda, amb boscos i arbres fruiters, i el nord, sobretot al nord-est, es converteix en un 
desert. Burkina Faso és un país pla, a 200-300 m nivell del mar. El riu més gran és el Mouhoun (Volta 
Negro). La diferència entre les altituds màxima i mínima és inferior a 600 m. No té accés a la mar. El nord 
de Burkina Faso és part del Sahel i el sud del país subtropical. De novembre a febrer, bufa el Harmattan, 
vent sec procedent del Sàhara (deixant molta pols en suspensió). De març a juny s'assoleixen temperatures 
molt altes i l'estació de pluges es desenvolupa entre juliol i setembre. 
 
Burkina Faso és el país de la zona que conté més diversitat de grups ètnics (més de 60 ètnies diferents), 
entre les més conegudes: Mossi (40%), Gurunsi, Senufo, Lobi, Bobo, Fulani, Mandé, en convivència 
pacífica. Actualment, té uns 19,46 milions d'habitants amb una densitat de població major comparada amb 
la resta de països veïns i la resta del continent. 
 
L'esperança de vida a Burkina Faso va pujar fins a arribar a 61,17 anys. 
Aquest any l'esperança de vida de les dones va ser de 61,86 anys, més gran que la dels homes que va ser 
de 60,36 anys. Burkina Faso ha empitjorat la seva situació respecte als 192 països dels quals l'esperança 
de vida i ha passat d'ocupar el lloc 174 el 2017 al 175 en 2018, això vol dir que els seus habitants estan 
entre els que menor esperança de vida tenen del món. 
Taxa de fecunditat: 5,9 fills per dona (BM,2018) 
Moneda: Franc CFA (tipus de canvi fix amb l'euro de 655,96) 
Divisió administrativa: 13 regions, 45 províncies i 301 departaments. La regió HAUTS-BASSINS la seva 
capital és Bobo Dioulasso. 
Idioma: la llengua oficial és el francès, però el 90% de la població parla altres llengües, principalment el 
Dioula o Moré, segons l'ètnia. 
Religions: musulmans (60,5%); catòlics (19%); animistes (15,3%) cristians protestants 
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4,2%, altres (0,6%), cap 0,4%. Els musulmans resideixen al nord, l'est i l'oest de Burkina Faso. Els líders 
musulmans es queixen de l'escassa representació en el govern. També promouen l'educació franco-àrab i 
la creació d'un departament en la llengua àrab a la Universitat d'Ouagadougou. Els cristians viuen al centre 
del país. Les persones que practiquen les tradicions i religions indígenes viuen especialment en comunitats 
rurals. Ouagadougou, la capital, té una població mixta, amb els musulmans i els cristians. Bobo-Dioulasso, 
la segona ciutat més gran del país, és majoritàriament musulmana. No obstant això, gairebé totes romanen 
profundament arrelades a la cultura animista, sense problemes de convivència, i totes juntes fent front a 
l'intent de radicalització per part dels fonamentalistes islàmics o talibans. 
 
La Constitució de Burkina Faso estableix la llibertat de religió. La política del govern contribueix a la pràctica 
generalment lliure de la religió. 
Forma d'Estat: República parlamentària. 
 
Context Històric-polític: 
1896 Colònia Francesa. 
1960 Independència 
1983-87 Diferents cops d'estat fins a 1983, Thomas Sankara amb 33 anys, va promoure la "Revolució 
democràtica i popular". Es va definir com antiimperialista i va definir una política contra la corrupció, la 
desforestació i la fam, i amb promoció de l'educació i la sanitat. Els privilegis dels caps tribals foren abolits. 
El 1984 al cap d'un any de revolució va rebatejar al país com Burkina Faso, que vol dir ("La terra dels 
homes honrats") en mossi i djula; també va modificar la bandera i l'himne. Va incloure diverses dones en el 
seu govern i va millorar l'estatus femení; l'ablació genital fou declarada il·legal, igual que la poligàmia. Fou 
també el primer govern africà que va reconèixer la SIDA com una amenaça per l'Àfrica. Va formar una 
guàrdia personal de dones amb moto. Per tot això és considerat com el Che Guevara dels Burkinesos. 
El 15 d'octubre de 1987 Sankara fou assassinat en un cop d'estat per dotze oficials dirigits per Blaise 
Compaoré que el va succeir. 
1987 Blaise Compaoré. Després de governar durant 30 anys, va voler canviar la constitució per perpetuar-
se al govern, però la població es va aixecar i l'exercit es va posar al costat de la ciutadania i el van derrocar. 
Compaoré va ser deposat per la força, i la prefectura d'Estat va ser assumida per Yacouba Isaac Zida, qui al 
30 d'octubre del 2014 es va comprometre en un termini de 12 mesos a noves eleccions. Un mes abans va 
haver-hi un cop d'estat que va ser avortat i finalment és el 29 de novembre de 2015 es van fer eleccions 
generals, en les quals va resultar guanyador Roch Marc Christian Kaboré. Finalment, va jurar com a 
president el 29 de desembre 2015. 
En aquest moment comença un període d'inestabilitat un període d'inestabilitat deguda a la caiguda del 
president Blaise Camporé i de tots els intents de cop d'estat. Del 2015 cap aquí, tot i els conflictes, les 
diferents expedicions dels cooperants del nostre projecte, no hem observat un gran perill. Les mesures de 
seguretat són fortes amb constants controls policíacs. Si és cert que hi ha hagut diversos atemptats de 
diferents intensitats, la zona més conflictiva és el nord del país i la frontera amb Mali. La presència de grups 
jihadistes vinculats a Al-Qaida i l'Estat Islàmic s'han enfortit en la vasta regió del Sahel a l'Àfrica recentment, 
llançant atacs a Mali, Burkina Faso, Costa d'Ivori i Níger. En resposta EUA amb Africom: Níger, Burkina, 
Senegal, Camerun, Chad, Mali, Mauritània i Nigèria, i per part europea: Reina Unit, Espanya, Alemanya, 
Holanda, Itàlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Noruega i Polònia participen en exercicis militars, 
controls de fronteres, i ensinistrament a militars locals i també amb efectius per fer front a les amenaces 
terroristes d'Isis o AQMI. 
 
El president sortint Roch Marc Christian Kaboré va ser reelegit el novembre del 2020, en la primera volta a 
Burkina Faso per efectuar un segon mandat. Però no va poder fer front al principal problema del seu 
mandat, la inseguretat i l'augment del terrorisme, que en els darrers 7 anys han provocat més de 7.000 
persones mortes i 1.500.000 persones desplaçades, sense llar, sense sanitat, sense escolarització... 
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pul·lulen pel país. Això va provocar descontent al poble que es preparava per a una revolta. Just en l'última 
estada el gener del 2022 va haver-hi un cop d'estat i van derrocar al president. El tinent coronel Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, líder dels revoltats, va suspendre la Constitució, i va dissoldre el Govern i el Parlament. 
S'anomenen ells mateixos com a Moviment Patriòtic per a la Salvaguarda i la Restauració (MPSR). Diuen 
que van haver d'actuar per a protegir la integritat territorial de Burkina Faso i la seva sobirania i que es 
comprometien a convocar eleccions en un termini "raonable" i després de consultes amb la societat 
burkinesa per "tornar a l'ordre constitucional". 
 
Pandèmia de la COVID-19: 
 
"L'Organització de Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i el Programa Mundial 
d'Aliments (PMA), han conclòs que la combinació de conflictes, declivi econòmic, desastres 
mediambientals i la pandèmia de la COVID-19 han aguditzat les mancances entre poblacions 
vulnerables provocant fam, a Burkina Faso, Nigèria, Sudan del Sud i el Iemen. 
 
Els casos de coronavirus a Burkina Faso el 2022: 20.813 casos, 379 morts. Són molt pocs comparats en 
altres països del món. 
A l'escola es van instal·lar bidons de sabó i aigua, gel hidroalcohòlic pel centre 
sanitari. CAPROF, tant l'escola (les alumnes), com al centre mèdic (infermers-auxiliars) estan tots vacunats. 
Apunts de per què l'afectació del coronavirus afecta menys africa occidental: 
-Àfrica és un continent molt jove, amb una edat mitjana de 18 anys. La població més vulnerable a la 
pandèmia, la vella, representa menys del 10%. 
-El continent té experiència en gestió d'epidèmies i capacitats instal·lades atesa la recurrència de malalties 
epidèmiques 
-Menys mobilitat. Una altra explicació per a la lenta propagació del virus a l'Àfrica és la baixa mobilitat de 
persones entre els països del continent i la resta del món. En aquest cas, que hi hagi menys viatges, tant 
amb finalitats econòmiques com per lleure, beneficiarà la protecció davant de la pandèmia, que té molt a 
veure amb la globalització. 
-Vida al carrer. Si bé la vida en comunitat és focus de contagis, a molts països africans aquesta es dona al 
carrer, a l'aire lliure, on el risc de propagació és menor que en espais tancats com ara oficines o restaurants, 
per exemple. 
-La capacitat de resiliència de la població, acostumada a viure contextos durs. 
Per la majoria de casos que coneixem tenir la covid-19 ho passen com a un refredat comú. 
 
Situació Social de les Dones: 
El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU va declarar que les dones de les zones rurals 
estaven en una posició especialment desfavorida en relació amb aquests drets. El Comitè va recomanar 
que Burkina Faso revisés la seva legislació sobre la prevenció i el càstig de la violència contra les dones i 
les nenes, i que oferís més suport a les supervivents. També va recomanar que es castiguessin tots els 
actes de violació marital i que s'encoratgés la denúncia de tals delictes. 
Al juliol, el Comitè de Drets Humans de l'ONU va assenyalar que havia d'haver-hi més dones ocupant 
càrrecs públics. 
Drets sexuals i reproductius: Només el 16% de les dones de Burkina Faso utilitzaven un mètode 
anticonceptiu modern, i gairebé el 30% de les nenes i joves d'entre 15 i 19 anys de les zones rurals estaven 
embarassades o ja havien tingut un bebè. Algunes dones i nenes declaraven que no sabien que les 
relacions sexuals podien donar lloc a embarassos. Moltes afirmaven que el cost dels anticonceptius impedia 
el seu ús o els impedia utilitzar-los de manera habitual. Aquests factors provocaven embarassos no desitjats 
i d'alt risc, que a vegades donaven lloc a avortaments clandestins i perillosos. 
Almenys 2.800 dones morien cada any durant el part a Burkina Faso. Al març, les autoritats van eliminar 
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alguns obstacles econòmics substancials que trobaven les dones embarassades, entre ells les despeses 
relacionades amb la cesària i el part. 
 
Matrimoni precoç i forçat 
Burkina Faso tenia una de les taxes de matrimonis forçats i a edat primerenca més altes del món. Les 
dones i les nenes afirmaven que estaven obligades a casar-se a conseqüència de la violència, la coacció i 
la pressió vinculada als diners i als béns que rebien les seves famílies com a part del matrimoni. A la regió 
de Sahel, més de la meitat de les nenes d'entre 15 i 17 anys estaven casades. 
Les autoritats van aprovar una estratègia nacional per posar fi al matrimoni precoç en 2025. El pla definia 
com "nen o nena" a les persones menors de 18 anys, i considerava que el terme "matrimoni" incloïa totes 
les formes d'unió entre un home i una dona, ja fossin celebrades per un funcionari públic o per un líder 
tradicional o religiós. 
 
Novetats jurídiques sobre drets humans. 
El projecte de Constitució es va sotmetre a l'aprovació el 2018 pel Parlament. Contenia disposicions que 
reforçaven la protecció dels drets humans —inclosos els drets econòmics, socials i culturals—, la igualtat de 
gènere i la protecció de les dones i les nenes enfront de la violència; abolien la pena de mort, i 
augmentaven la independència del poder judicial. 
Al juny, l'Assemblea Nacional va adoptar una llei per a protegir els defensors i defensores dels drets 
humans. Esperem que el nou govern reafirmi aquestes disposicions. 
 
Situació econòmica: 
La zona nord del país forma part del Sahel i presenta una sequedat quasi desèrtica, amb l'imparable avanç 
de les dunes del desert del Sàhara, mentre tot el sector sud (on es troba Bobo-Dioulasso) es defineix pels 
seus boscos tipus subtropical, amb clima més fresc i humit. La presència més gran de recursos naturals no 
suposa, tanmateix, un millor nivell de vida de la població. 
• El principal Sector de Producció L'agricultura suposa un 32% del PIB i un 92% de la mà d'obra. Una part 
important de l'activitat econòmica és finançada amb ajuda internacional, i la UE és el seu principal soci 
comercial. 
• És l'Agricultura, amb la particularitat de tenir l'agricultura per auto abastiment per sobreviure, i la que és 
per vendre. Les principals produccions agrícoles són els cereals: el blat de moro, melca, el mill, l'arròs. 
• Cada cop més l'agricultura d'aquesta zona s'orienta cap al mercat exterior, amb exportacions de productes 
certificats com el mango, cotó. 
• Respecte als cereals, donat el creixent augment de la demanda per l'alimentació (un 50% a partir del 
2006), les terres corren el perill de degradar-se. 
• A la ciutat de Bobo-Dioulasso l'economia és més diferenciada, i hi ha molt artesanat, alguna fàbrica per 
explotar el mango i altres productes, comerç, entre d'altres. També el sector de la confecció, especialment 
roba tradicional. 
Els seus principals clients són, en primer lloc, Suïssa, Xina, Índia, Indonèsia, França. Les exportacions, en 
primer lloc, trobem Metalls preciosos (Suïssa és el principal comprador), Cotó, i Plantes i llavors. Les 
Importacions són, en primer lloc, de Combustibles i olis, maquinària i aparells mecànics, i Vehicles i tractors. 
(font UN statistics 2016). Els principals proveïdors són Costa Marfil (on viuen 3 milions de Burkinesos), 
França, Níger i la Xina. 
Quant a les relacions diplomàtiques Espanya té una ambaixada, des de 1964, de règim múltiple a Mali. A 
Ouagadougou hi ha un viceconsolat honorari. Telèfon d'emergència consular 24H (+223 73 31 23 24), per a 
qüestions no urgents al Cònsol Honorari, Ziad Atzar (+226 71 28 22 51). Així mateix, per a comunicacions 
més àgils, l'Ambaixada complementa les seves comunicacions formals per la llera informal del grup de la 
comunitat espanyola de WhatsApp.
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3.4  Integració amb altres projectes o programes complementaris a la zona escollida 
Amb l'Associació FAH-SITALA durant aquests anys s'han establert diferents contactes per treballar conjuntament amb altres 
projectes de la zona: 
•Grups de Teatre que fan prevenció de la SIDA a Bobo-Dioulasso i aldees properes, amb el dialecte local, que tenen molta influència 
en la població. La Prevenció i la Sensibilització resulta un èxit amb aquests grups. 
•Grups de música que són molt bons per atraure la gent dels poblats per fer les campanyes de sensibilització sobre la SIDA. Per 
exemple AVT (Associació Vision Teatre). 
 
Campanyes de prevenció i sensibilització. 
Obra teatral en diulà i repartiment de preservatius. 
•Sida Action, que subvenciona i col·labora amb la MAS: Associació dedicada entre d'altres a activitats de sensibilització i prevenció 
de VIH. Vinculació pel que fa a participació activa en les campanyes de sensibilització (animadors), així com per al subministrament 
de material (preservatius, material didàctic, sonorització). 
•Collectif des Associations et mouvements de jeunesse du Houet (BP 1465 Bobo-Diulasso), Mr. Jonas Dabire, secretari. Col·lectiu 
que engloba bona part de les associacions que treballen a Bobo-Diulasso (entre elles) i suposa un recurs permanent 
d'assessorament, suport, formació i assistència tècnica. 
 
•Collectif per venda de medicaments a baix preu. És molt important pel Dipòsit Farmacèutic. 
•Col·laboració amb els apicultors de la zona de la província de BAMA, a l'oest de Bobo Dioulasso, en la recol·lecció de mel, creant 
una empresa de mel en un futur pròxim, per la recol·lecció i venda a la ciutat de Bobo i en concret a CAPROF, creant llocs de treball 
per les persones residents al barri. 
 
•Associació Boko-Kan treballen amb joves perquè no emigrin.

3.5 Criteris que justifiquen la zona escollida com a zona geogràfica prioritària per a la cooperació 
terrassenca 
Terrassa és una ciutat solidària, de la qual ens podem sentir orgullosos. Solidària dins i fora de casa. 
Sensible a tots els extractes socials més desfavorits, als discriminats, els refugiats, i en la lluita contra la 
violència masclista, al costat de la dona. I seguint aquestes premisses les exportem el 4t país més pobre del 
món. Allà treballem també com a casa, al servei de les persones que més ho necessiten, en aquest cas, les 
noies i les dones. Perquè puguin valer-se per si mateixes, formant i proporcionant eines amb les quals 
puguin fer front als matrimonis forçats, a les parelles múltiples i la prostitució, que són les principals causes 
de contagi del VIH al continent africà. 
ALBA està totalment d'acord amb el model de "cooperació transformadora", que afavoreix la màxima 
implicació de tots els actors que hi participen, amb perspectiva de gènere, intentant contribuir a l'equitat. Hi 
ha d'haver una participació democràtica en la formulació, execució i avaluació de les accions. 
Burkina Faso és un país on es pot produir aquesta "Cooperació Transformadora", perquè les diferents ètnies 
conviuen en pau, i els governants estan molt d'acord amb el Projecte. Inclús hem potenciat que la dona pugui 
ser professora, i en aquest moment hem aconseguit una "paritat".
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4 - Presentació detallada de l'acció
Objectiu general

PREVENCIÓ DE LA SIDA I APODERAMENT DE LA DONA A BURKINA FASO (BOBO DIOULASSO) 
Documentació Gràfica del Projecte: 
Annex 1. DOCUMENT GRÀFIC 
Projecte Prevenció del VIH i Apoderament de la dona a Burkina Faso.

4.1 Descripció dels objectius específics, resultats i activitats que se'n deriven

Objectiu específic: 1

Enunciat de l'objectiu: Oferir formació professional en costura per a les dones.

Resultats Indicadors objectivament verificables

1 1.1
25 alumnes per curs. (3 cursos)  
Han assolit els coneixements teòrics i pràctics en 
formació en costura

Número alumnes matriculades  
Avaluació per part dels professors

Resultat 
1.1

25 alumnes per curs. (3 cursos)  
Han assolit els coneixements teòrics i pràctics en formació en costura
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Activitat: 1.1.1

Nom de l'activitat: Matriculació de les noies entre 15 i 22 anys de Bobo Dioulasso

> Descripció detallada:
El personal de la contrapart que gestionen el centre de costura, són conscients que la prioritat en la 
matriculació està en les noies que es troben en més risc de patir un matrimoni forçat, i en entrar a 
CAPROF com alumne dona la possibilitat, a través de la formació, d'obtenir un títol i un ofici. Amb aquesta 
titulació poden rebutjar un matrimoni forçat i tenir una sortida econòmica per ser autònomes. 
Aquest any també s'ha matriculat noies de les famílies desplaçades pels atacs dels terroristes.

> Fonts de verificació:
Personal de la contrapart tant en la gestió com el professorat. 
Verificació per part de l'entitat promotora en els seus viatges de supervisió.

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

La contrapart Professionals en gestió i professorat de la contrapart 300,00 €

TOTAL 300,00 €
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Activitat: 1.1.2

Nom de l'activitat: Programa de formació professional  del Centre CAPROF

> Descripció detallada:
Els professors de l'escola imparteixen classes de costura: per aprendre a ser una bona professional en 
costura també és necessari aprendre aritmètica, francès i cultura general. 
Si tenim en compte el futur d'aquestes noies amb una inserció laboral, però que també han d'aconseguir 
una maduració personal i cultura general, és obvi que han de rebre també una formació en altres 
continguts a més a més de la costura. 
També classes d'alfabetització i reforç als nens del districte.

> Fonts de verificació:
Personal de la contrapart i professionals expatriats de l'entitat promotora.

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

Professors de la contrapart, i verificació 
per part de dos professionals expatriats

5 professors de la contrapart, i verificació per part de 2 
professionals expatriats. Materials confeccions
+equipaments

6.500,00 €

TOTAL 6.500,00 €



Memòria per a projectes de cooperació al desenvolupament
Més informació a https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/subvencions-municipals 

Pàgina 13 de 31

Activitat: 1.1.3

Nom de l'activitat: Obtenció títol homologat per l'Estat Burkina Faso.

> Descripció detallada:
Realització amb èxit els 3 cursos de formació en costura. Graduació 
Són 3 anys en formació en costura. Els dos primers anys els professors se centren més en coneixements 
bàsics en aritmètica, patronatge, aprendre el funcionament de la màquina de cosir entre d'altres. 
Durant el 3r curs més enfocat a obtenir el títol homologat per l'Estat i en la inserció laboral, aprenen a 
confeccionar els vestits tradicionals i també altres peces més modernes que també seran objecte de 
comandes en un futur laboral.

> Fonts de verificació:
El Govern Central de Burkina Faso i els Gestors del Centre.

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

Professors 5 professors/res. Material 2.000,00 €

TOTAL 2.000,00 €

Objectiu específic: 2

Enunciat de l'objectiu: Donar suport a les dones que han finalitzat la formació per inserir-les laboralment.

Resultats Indicadors objectivament verificables

1 2.1 Treballar com autònomes o per altres. Núm. dones inserides laboralment, com autònomes o 
per compte d'altre.

Resultat 
2.1 Treballar com autònomes o per altres.
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Activitat: 2.1.1

Nom de l'activitat: Seguiment de les noies graduades. Ajut a una primera feina. Pràctiques.

> Descripció detallada:
Quan l'alumna ha finalitzat els 3 cursos de formació i obté el títol homologat per l'Estat pot seguir dos 
camins en la seva inserció laboral: 
1) Les alumnes de segon curs comencen les pràctiques en tallers. 
2) Treballar d'autònomes o per altres. 
Ambdós casos fem un seguiment laboral de les noies que estan treballant. 

> Fonts de verificació:
Observació directa per part dels professors i de l'entitat promotora durant les estades a Bobo Dioulasso. 
Visites a empreses i tallers i també a les costureres que s'han constituït com autònomes. Aquestes visites 
es porten a terme 1 o 2 cops l'any.

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

Contrapart/Entitat Promotora President de Fath-Sitala i dos professionals entitat 
promotora+màquina de cosir 1.500,00 €

TOTAL 1.500,00 €

Objectiu específic: 3

Enunciat de l'objectiu: Oferir una educació i una assistència sanitària a la població de Bobo Dioulasso.

Resultats Indicadors objectivament verificables

1 3.1 Millora de la salut i qualitat de vida Estadístiques centre mèdic

Resultat 
3.1 Millora de la salut i qualitat de vida
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Activitat: 3.1.1

Nom de l'activitat: Centre Mèdic i dipòsit farmacèutic

> Descripció detallada:
La població de Bobo Dioulasso té com a referent al Centre de Salut i Dipòsit farmacèutic de CAPROF 
L'activitat consisteix a visitar de forma ambulatòria als pacients que ho sol·liciten, en medicina general i de 
família. Es fan des de petites cures ambulatòries fins a l'atenció de parts. Es treballa des de la medicina 
pediàtrica fins a la tercera edat. 
L'Entitat Promotora abasteix de medicaments, principalment amb la compra d'aquests al mateix país de 
Burkina Faso. També algun cop l'entitat promotora ha comprat mèdicament a Farma Mundi! 
També l'entitat promotora 2 cops l'any fa aplicació de col·liris, amb l'ajuda de voluntaris de Fath-Sitala. 
L'objectiu de l'aplicació de col·liris és principalment el canvi d'hàbits d'higiene ocular per part de la població 
general de Bobo Dioulasso. Donada la irritació i malalties oftalmològiques que provoca l'Armatan (vent del 
desert) és necessària una neteja dels ulls amb aigua no contaminada i mesures higièniques adequades. 
Aquesta neteja no s'ha de fer només un cop l'any quan hi ha la visita de l'entitat promotora sinó que 
aprenen l'hàbit per fer-ho de forma periòdica.

> Fonts de verificació:
El consell de direcció de Fath-Sitala fa un seguiment diari de les activitats del centre de salut. 
Els infermers tenen uns protocols que han de seguir i un llibre de visites que registren totes les atencions 
realitzades, detallen l'activitat: cures, dispensació de medicaments, preventives, etc.

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

2 Infermers, 2 auxiliars infermeria 2 Infermers, 2 auxiliars d'infermeria i puntualment aplicació 
de col·liris per part dels professionals de l'entitat promotora. 
Material mèdic i farmacològic

2.500,00 €

TOTAL 2.500,00 €

Objectiu específic: 4

Enunciat de l'objectiu: Fer educació per la salut a les alumnes de CAPROF

Resultats Indicadors objectivament verificables

1 4.1
Millora dels coneixements sobre temes sanitaris per 
part de les alumnes i un canvi d'actitud sanitària 
d'aquestes.

Nombre de noies que han fet els cursos, seguiment 
per part del personal directiu.

Resultat 
4.1

Millora dels coneixements sobre temes sanitaris per part de les alumnes i un canvi d'actitud 
sanitària d'aquestes.
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Activitat: 4.1.1

Nom de l'activitat: Els infermers imparteixen classes de prevenció i salut a les alumnes

> Descripció detallada:
Dins del programa de formació de CAPROF s'inclou una educació sanitària a les alumnes: salut sexual i 
prevenció de malalties de transmissió sexual (especialment el VIH) i embarassos no desitjats. També una 
formació sanitària més generalitzada segons les necessitats actualitzades que puguin presentar les 
alumnes: principalment prevenció de la malària, dengue...

> Fonts de verificació:
El consell de direcció de Fath-Sitala verifica que es compleixi el programa. Estadístiques Centre Mèdic

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

2 Infermers, 2 auxiliars d'infermeria 2 Infermers, 2 auxiliars d'infermeria i puntualment formació 
per part d'un professional de l'entitat promotora 500,00 €

TOTAL 500,00 €

Objectiu específic: 5

Enunciat de l'objectiu: Coordinar i Col·laborar amb els apicultors per centralitzar la producció de mel.

Resultats Indicadors objectivament verificables

1 5.1 Centralització de la producció de la mel a la zona. Nombre d'apicultors coordinats. 

Resultat 
5.1 Centralització de la producció de la mel a la zona.
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Activitat: 5.1.1

Nom de l'activitat: Adequació d'un espai per centralitzar la producció de mel i coordinació.

> Descripció detallada:
Per coordinar la producció de mel, augmentar-la i vendre-la, es necessita un construir un espai per 
centralitzar-ho tot. També coordinació amb els apicultors

> Fonts de verificació:
Contrapart i entitat promotora

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

La Contrapart Manobres i coordinació amb els apicultors. 7.000,00 €

TOTAL 7.000,00 €
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Activitat: 5.1.2

Nom de l'activitat: Adquisició de vehicle

> Descripció detallada:
És necessari un vehicle per traslladar treballadors i material.

> Fonts de verificació:
L'entitat promotora i la contrapart

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

La contrapart Vehicle 8.000,00 €

TOTAL 8.000,00 €

Objectiu específic: 6

Enunciat de l'objectiu: Sensibilització sobre la Sida a les aldees

Resultats Indicadors objectivament verificables

1 6.1 La població pren consciència a través de les obres 
de teatre en dioulà. Estadístiques d'ONU Sida.

Resultat 
6.1 La població pren consciència a través de les obres de teatre en dioulà.



Memòria per a projectes de cooperació al desenvolupament
Més informació a https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/subvencions-municipals 

Pàgina 19 de 31

Activitat: 6.1.1

Nom de l'activitat: Teatre de sensibilització del VIH a Bobo Dioulasso i a les aldees.

> Descripció detallada:
Actes varis de sensibilització de la Sida a través del teatre en poblats molt marginals on la seva població 
aconsegueix entendre el missatge a través del teatre i en dioulà.

> Fonts de verificació:
La entitat promotora i polítcs de la zona

Executor Recursos (humans, materials i tècnics) Cost (Euros)

Grup de teatre de la contrapart Actors, actrius, equip de so 1.000,00 €

TOTAL 1.000,00 €

4.2.- Activitats per a la difusió del projecte a Terrassa

A Terrassa, les accions pel 2022 se centren en la informació sobre la realitat africana on es gestiona el 
Projecte de Cooperació, mitjançant una exposició virtual sobre aquesta realitat, i poder fer una 
sensibilització educativa, si és possible entre la població escolar. També la publicació de l'exposició en les 
xarxes es parlarà sobre la necessitat de la Cooperació Transformadora, la defensa dels drets humans 
juntament amb la lluita contra els matrimonis forçats. 
Una altra activitat pel 2022 serà el "Rastrillo Solidario" que ALBA fa anualment, amb temes africans. Durant 
el dia del "Rastrillo" ALBA impartirà xerrades per motivar a la ciutadania sobre la necessitat de la 
Cooperació Internacional, a banda també repartim fulletons informatius.

4.3 Cronograma d'activitats

Per ordenar les dades, feu click sobre la capçalera de la columna Activitats.

2022                        2023

Activitats G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D

1.1.1. Matriculació 
de les noies entre 
15 i 22 anys de 
Bobo Dioulasso

✔ ✔ ✔ ✔
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2022                        2023

Activitats G F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D

1.1.2. Programa de 
formació 
professional  del 
Centre CAPROF

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1.1.3. Obtenció títol 
homologat per 
l'Estat Burkina 
Faso.

✔ ✔ ✔ ✔

2.1.1. Seguiment 
de les noies 
graduades. Ajut a 
una primera feina. 
Pràctiques.

✔ ✔ ✔ ✔

3.1.1. Centre Mèdic 
i dipòsit farmacèutic ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4.1.1. Els infermers 
imparteixen classes 
de prevenció i salut 
a les alumnes

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5.1.1. Adequació 
d'un espai per 
centralitzar la 
producció de mel

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5.1.2.Adquisició de 
vehicle ✔ ✔

6.1.1. Teatre a 
Bobo Dioulasso i a 
les aldees.

4.4 Riscos i precaucions previstos

El principal risc és causat pels intents de desestabilitzar la zona dels països de l'antiga colònia francesa per 
part dels grups terroristes, problemes que pateixen algun dels països veïns i la mateixa Burkina Faso al nord 
del país que han provocat el tancament d'escoles, centres sanitaris… i 1.500.000 desplaçats. Però l'esperit 
del poble Burkinabé és el de la germanor i la convivència. Un país on conviuen moltes ètnies i religions en 
pau. 
Altres riscos i precaucions: 
 
Respecte a les característiques climàtiques cal considerar: 
- L'Harmattan, o vent del desert, càlid i de polsós constant, que bufa entre final de novembre i meitat de març 
(hivern). Recull partícules fines de pols i sorra (entre 0,5 i 10 micròmetres) pot limitar la visibilitat i bloquejar 
el Sol durant diversos dies, amb una espessa boira. Provoca danys en els motors de cotxes, màquines, 
aparells... i malestar físic a les persones. 
Les fortes pluges durant la temporada humida que per la seva intensitat, poden derivar en desperfectes a les 
instal·lacions i o maquinària. 
 
Respecte al tema econòmic podem destacar: 
- Dificultats per establir una perspectiva a mitjà termini quant a requeriments i necessitats de la contrapart 
local, que tendeix a funcionar (com la realitat en la qual està immersa) més en l'immediat, el dia a dia. Una 
pandèmia com la covid-19, el terrorisme que pateixen al nord del país, pel canvi climàtic, són entrebancs 
que afecten la seva ja fràgil economia. 
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Despeses necessàries absents en els pressupostos presentats per la contrapart i que suposen un cost 
addicional no previst.

4.5 Indicadors i mecanismes

• Comunicació fluida via correu electrònic. 
• Incorporació de les xarxes socials per una millor comunicació (interna) entre les parts i exterior per donar a 
conèixer el dia a dia del projecte 
• Coordinació mensual o trimestral amb els diferents responsables (formador en costura, responsable VIH, i 
gestions centre de salut, director) via e-mail amb petit informe d'activitat. 
• Desplaçaments sobre el terreny, almenys 2 cops a l'any. Aquest any només vam poder viatjar junts abans 
del confinament. Durant la pandèmia hem incrementat l'activitat telemàtica (en la mida que podem anar 
introduint les plataformes digitals i quan les comunicacions ho permeten). Tot així ens anem comunicant molt 
periòdicament per zoom fins i tot! 
• Recepció de les fitxes de seguiment de les alumnes del taller, fitxes de les campanyes de sensibilització 
realitzades, i actualment, recepció dels registres clínics dels usuaris del Dipòsit Farmacèutic, coincidint amb 
desplaçaments sobre el terreny. 
• Recepció d'estadístiques mèdiques per a comprovar la millora en la salut de la població del districte: 
• Es fan prop de 2.000 atencions d'infermeria a l'any. 
• Informes anuals de tercers avaluadors. 
• Cada any surten entre 15 i 20 costureres amb el títol homologat.

4.6 Proposta d'un tercer avaluador

Entitat aliena al projecte que prendrà el compromís de certificar, un cop finalitzat el projecte, que aquest ha 
assolit els objectius proposats. Ex: Ambaixades o consolats, governs municipals, entitats locals, altres 
organitzacions que treballin en la zona... 

Entitat o institució Monsieur Coulibaly Nouhoun N'Dji le Secretaire Permanent de l'AMBF/HBS. 

Adreça Association de Municipalites du Burkina Faso nº 20022/19/AMBF/BR/SP

Telèfon 22.676.669.729

Correu electrònic mouni_sanon@yahoo.fr 

Aquest apartat és imprescindible per a l'acceptació del projecte

5 - Beneficiaris

5.1 Definició del nombre i el perfil dels beneficiaris directes o indirectes. Implicació i motivació dels 
beneficiaris
Centre de costura. 
Les beneficiàries directes de la creació dels tallers de costura són les dones joves de la zona (unes 20-22 
aproximadament per curs -3 cursos de costura) que, gràcies a la seva formació beneficiaran l'economia 
familiar i, alhora, contribuirà a disminuir la prostitució de la zona i la delinqüència derivades de la manca de 
recursos. El fet que la dona adquireixi un cert nivell formatiu i econòmic potencia la seva independència i 
repercuteix directament en la prevenció del VIH a la zona. 
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Normalment, hi ha prop de 70 alumnes a CAPROF (aquest any a causa dels desplaçats tenim a 4 noies 
derivades de serveis socials) 
Com a beneficiaris indirectes tenim a les famílies de les beneficiàries (1.000-2.000) persones, principalment 
infants, molt aproximadament) i la comunitat en general. 
 
Centre Mèdic i Dipòsit Farmacèutic/ Campanyes VIH 
Es consideren beneficiaris directes els habitants de Bobo Dioulasso (prioritàries famílies amb menys 
recursos), fins allà on els recursos disponibles (medicaments, vacunes...) ho permetin. Aquest centre en el 
decurs dels anys s'ha fiançat molt i és molt visitat i molt ben valorat al districte i a la ciutat de Bobo. En els 
últims anys de desestabilització política, es van tancar alguns hospitals de la zona i el centre va poder 
atendre a molta gent necessitada. En el darrer projecte vàrem fer passos per instal·lar aigua corrent en el 
centre que finalment després d'esforços reiterats el desembre del 2017 es van poder fer les instal·lacions 
fins al centre. Especialment pel centre mèdic que és d'obligat compliment. Facilitarà la higiene i desinfecció 
dels materials. 
Respecte a les campanyes de VIH arribem amb 2 o 3 campanyes a l'any tant a la ciutat de Bobo com a les 
aldees a unes 4.000 persones. De moment i durant la pandèmia aquesta activitat queda restringida a 
l'escola i al centre de salut.

5.2 Criteris de selecció dels beneficiaris. Destinació a sectors específics de la societat receptora. 
(infants, dones, gent gran, agents socials exclosos, ...) 
Criteris de selecció per la formació en Costura: 
Sexe: Dona. 
Edat: entre 15-30 anys. 
Situació socioeconòmica: tindran prioritat aquelles dones amb menys recursos econòmics. 
Situació Formativa: tindran prioritat aquelles dones amb menys possibilitats d'accedir a altres sistemes 
formatius o que no hagin tingut cap mena de formació especialitzada. 
Situació familiar: tindran prioritat aquelles dones amb més càrregues familiars i menys suport/xarxa social. 
 
Criteris per la selecció en alfabetització: 
Nens i nenes de famílies que no poden pagar l'escola. 
 
Criteris per la selecció de les dones que rebran un impuls en la inserció laboral: 
Dones que hagin finalitzat la formació a CAPROF i preferentment que tinguin 1 o 2 anys de pràctiques en 
altres empreses o tallers de la ciutat de Bobo-Dioulasso. 
Criteris per a la selecció del centre de salut: població general que aporta una quantitat mínima per l'atenció 
d'infermeria.

5.3 Adequació dels objectius del projecte als continguts culturals i a les formes d'organització social 
dels beneficiaris
Es parteix d'una proposta realitzada per FAH-SITALA, associació local i, per tant, profundament arrelada i 
coneixedora de la realitat sociocultural de la zona. 
Des del començament del Projecte, els membres de l'Associació FAH-SITALA han assessorat als 
cooperants d'ALBA per programar les activitats de prevenció de la SIDA i apoderament de la dona. 
L'objectiu d'apoderament de la dona s'aconsegueix oferint una formació general i també en costura durant 3 
anys. A Bobo Dioulasso hi ha gairebé 200 costureres treballant. Això s'adequa els propòsits plantejats, ja 
que aquestes noies són lliures econòmicament el que dona una autonomia i apoderament. 
La finalitat de prevenció de la SIDA ha estat des del principi d'acord amb les autoritats polítiques i amb tota 
la societat. Hi ha hagut un canvi social que ha fet baixar l'índex d'infecció de la SIDA. 
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Una altra entitat que s'ha constituït a partir del Projecte és l'Association Vision Teatre AVT 
per portar a terme les campanyes de sensibilització sobre la SIDA, mitjançant el teatre, música i dansa, ja 
així podem tenir més accés a la població analfabeta de les aldees.

5.4 Capacitació dels destinataris (més enllà dels promotors) per a la continuïtat del projecte i el seu 
manteniment autònom (Sostenibilitat) 
FAH-SITALA existeix des de fa 20 anys i ha vingut exercint la seva activitat de promoció de la dona i 
sensibilització del VIH, dintre de les seves possibilitats i recursos limitats, de forma continuada i eficient. Els 
seus recursos associatius són grans (nombre considerable de membres, diferents perfils professionals) i 
disposa de capacitat administrativa i de gestió. Un punt important a considerar són les bones relacions amb 
el teixit associatiu i institucional locals, particularment la pertinença al Collectif des associations et 
mouvements de jeunesse du Houet, i la garantia d’execució per part de l'Ajuntament i l’alcalde de Bobo-
Dioulasso.
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6 - Dades econòmiques del projecte
6.1 Cost total del projecte 42.700

6.2 Ingressos previstos

Ingressos Import %

Subvenció municipal (sol·licitada en aquesta instància)* 19.400,00 € 45,43
Aportacions pròpies de l'entitat 17.500,00 € 40,99
Aportacions extraordinàries per activitats previstes
Aportacions d'altres entitats que abonen el projecte 
Aportacions econòmiques de la contrapart 5.800,00 € 13,58

TOTAL 42.700,00 € 100

Les subvencions concedides per l'Ajuntament no superaran el 70% del pressupost total del projecte. 
L'entitat sol·licitant haurà d'aportar com a mínim un 30% del total del projecte, sigui mitjançant fons propis 
o comptant amb el finançament aportat per la contrapart o per tercers. En aquest darrer cas, caldrà 
identificar-ne la procedència. 

* Fins a un màxim de 20.000 €. En el cas que el projecte presentat es desenvolupi en un dels territoris 
prioritaris per a la cooperació terrassenca, o que sigui presentat per més d'una entitat, la sol·licitud podrà 
efectuar-se per un màxim de 30.000 €. 
 

Altres Ingressos (especifiqueu concepte de l'ingrés) Import 

Total ingressos 42.700,00 €

6.3 Despeses previstes (Aquest apartat recull totes les despeses del projecte)

És imprescindible adjuntar pressupost detallat de cada partida del pressupost general 
 

Despeses directes Ajuntament 
Terrassa 

Entitat 
promotora Contrapart Import 
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Terrenys i Construccions 2.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €
Equipaments 2.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 €
Personal local 6.000,00 € 1.000,00 € 300,00 € 7.300,00 €
Personal en seu 1.500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 €

Personal expatriat 4.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 €

Funcionament 1.000,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 €

Materials 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

TOTAL 18.500,00 € 13.500,00 € 5.800,00 € 37.800,00 €

Despeses indirectes* Ajuntament 
Terrassa 

Entitat 
promotora Contrapart Import 

Despeses admnistratives
Viatges i estades 900,00 € 4.000,00 € 4.900,00 €
Sensibilització

TOTAL 900,00 € 4.000,00 € 4.900,00 €

*Aquestes despeses no podran superar el 5% de la subvenció sol·licitada a l'Ajuntament

Altres despeses (especifiqueu concepte de la despesa) Entitat Import 

Total despeses 42.700,00 €

7 - Entitat sol·licitant

7.1 Descripció de l'entitat sol·licitant del projecte 
(història, relació d'activitats desenvolupades per a la promoció d'una cultura de la solidaritat a Terrassa, 
especialment el darrer any). (Caldrà documentar-ho amb reculls de premsa,material editat, etc.) 
 
Cada any s'han portat a terme activitats de Sensibilització a la ciutat de Terrassa, per promocionar la cultura 
de la Solidaritat a Terrassa. L'Associació ALBA va desenvolupar un seguit d'accions de difusió destinades a 
sensibilitzar a la població vers la problemàtica de diferents col·lectius internacionals en risc d'exclusió social i 
apropant el projecte a la ciutadania per sensibilitzar-la dels greus problemes que pateixen. 
 
L'any 2021 ALBA va fer les següents activitats de sensibilització: 
.Primavera solidària: 
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-Elaboració bàsica d'exposició virtual. Presentació pilot. 11 d'abril 2021 
 
-Elaboració bàsica d'exposició virtual només amb material fotogràfic. Presentació pilot amb els usuaris 
d'ALBAJOVE realitzant un taller.18 de maig 2021 
 
Tardor solidària: 
 
-Projecció exposició, conferència i posterior col·loqui amb els usuaris d'Alei.12 de novembre 2021 
Un cop ampliada l'exposició amb material audiovisual (imatges, vídeo i música) la vam exposar als usuaris i 
entitats d'Alei (Associació Local d'Entitats i d'Inserció) i un cop finalitzada vam generar un debat sobre els 
matrimonis forçats, la migració, la MGF (mutilació genital femenina), les diferències nord-sud. Vam parlar de 
la necessitat d'una cooperació transformadora a través de l'educació i de la justícia social. Dels objectius de 
desenvolupament sostenible en concret del OSD5 sobre igualtat de gènere i apoderament femení... 
 
-Creació de nous canals a les xarxes facebook i Instagram:@alba.africaburkinafaso 
Donada la Pandèmia de la COVID-19 i les restriccions derivades que encara aquest any van complicar la 
presencialitat en moments de molta incidència vam decidir ampliar les Activitats de Sensibilització Virtuals 
amb la realització d'una exposició i amb un canal d'Instagram específic. 
 
-Rastrillo Solidàri".16 i 17 de desembre 2021 
Aquest és un acte també ja molt arrelat a Terrassa, on els ciutadans aprofitant els dies de Nadal per fer 
compres a bon preu. Difusió de fulletons explicatius. També venda d'artesania local de la ciutat de Bobo 
Dioulasso. Aquest any hem posat a la venda bosses de robes confeccionades per les alumnes. 
 
-Projecció exposició, conferència i posterior col·loqui a la Sala ARTALBA. 21 de desembre 2021 
En l'últim viatge que vam realitzar el gener del 2022 ens va acompanyar un alumne de l'institut IES Terrassa. 
A la tornada, a proposta dels seus tutors, va fer un PowerPoint per explicar als seus companys la visió del 
projecte i del territori als seus companys... 
 
Tots els actes i activitats són publicats a les xarxes d'ALBA, Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube, 
LinkedIn, i a la nostra pàgina web corporativa. Cobertures de mitjans periodístics, ràdios, TV i premsa 
escrita. Sempre intentant arribar a molta gent, enviant un missatge clar i contundent, Terrassa és un dels 
municipis que més aporta en Cooperació Internacional, en l'ajut als més febles, per tant, som una ciutat 
SOLIDÀRIA. 

7.2 Experiència en projectes de cooperació 
Especificar els d'anteriors convocatòries de l'Ajuntament, si n'hi han
Es tracta d'un projecte ampli, de continuïtat, que s'ha anat articulant i definint amb el temps i que, en major o 
menor intensitat i recursos disponibles, porta en funcionament des d'agost 2006. 
Una primera part d'aquest projecte va ser presentada a Terrassa Solidària en la convocatòria del 2006, 
seguidament a les convocatòries del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016, 
2017,2018, 2019,2020,2021. 
És aquest finançament el que ha servit per a fer realitat la construcció i la posada en marxa del centre 
CAPROF (Centre ALBA pour la promotion de la femme) classes de costura i el centre mèdic-dipòsit 
farmacèutic. Que ja forma part i és un referent a la ciutat de Bobo Dioulasso. 
Això suposa més de 15 anys d'experiència en l'àmbit de cooperació internacional. Val a dir també que hem 
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comptat des dels inicis amb l'assessorament de persones i associacions amb experiència en la matèria, tant 
a Terrassa com a Bobo. 
A partir d'ara ens marquem com a objectiu molt important l'apoderament econòmic de les persones 
implicades en el projecte. CAPROF és un centre de referència al districte i la ciutat de Bobo Dioulasso, on es 
rep formació, atenció sanitària, aprofitament d'infraestructura: llum elèctrica, taules, etc. També hi haurà la 
venda de productes per fer el projecte més sostenible. 
A més d'aquesta experiència es valora positivament la implicació real de les dues parts, la motivació per 
crear un projecte realment útil i eficaç dins el context on és necessari, i la consciència de procés consistent 
en començar pel fet petit, per anar ampliant i guanyant cada cop més en quantitat i qualitat. 
Durant aquests darrers anys, hem anat assolint fites de primera necessitat,, com portar aigua al centre... 
ampliar el dipòsit farmacèutic fins a convertir-lo en un centre mèdic., ampliar l'escola en dues aules més de 
primer... Això ens ajudarà a potenciar encara més el projecte. Beneficiarà al centre de costura. 
Al febrer del 2020 vam fer una celabració en motiu de la 10 promoció de costureres que van obtenir el títol 
deprés de 3 anys de formació i que estan treballant. Pels propers anys amb la contrapart amb les noies que 
obtinguin el títol  es volen associar en una cooperativa.

7.3 Participació de terrassencs i terrassenques en el disseny o execució del projecte
Terrassa participa principalment en el projecte de diverses maneres: 
• Subvenció anual de Terrassa Solidària. L'ajuntament de Terrassa participa en l'1% dels seus ingressos. 
• ALBA organitza dos "Rastrillos Solidaris" cada any que també ajuden al seu finançament. 
• Els Terrassencs, voluntaris de diversos àmbits, han participat activament en el disseny del projecte, tant a 
l'escola de costura, el centre de salut i a l'empresa de producció i venda de mel. 
• Voluntaris de diverses professions que viatgen a Bobo i col·laboren amb el projecte de diverses maneres, 
tots motivats per col·laborar amb el projecte. 
*Tot i que amb la Pandèmia algunes activitats han hagut de ser modificades de presencials a telemàtiques.

7.4 Participació de col·lectius d'immigrants residents a Terrassa en la promoció, el finançament i la 
gestió del projecte.
El col·lectiu d'immigrants de Burkina Faso a terrassa és escàs i no estan associats. Sí que d'altres 
convocatòries hem col·laborat amb els Senegalesos.

8 - Contrapart
8.1 Dades definitòries de la contrapart local principal

Nom Association FAH-SITALA

Adreça BP 451 BOBO-DIOULASSO, SECTEUR NÚM.3

Correu electrònic sitala_alba@yahoo.fr

Telèfon 0022620975634/0022670220
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Any de constitució 2001

8.2 Persona responsable del projecte de la contrapart

Nom i cognoms Sanou Moumouni (Capi)

Adreça BP 451 Bobo-Diulasso 29 

Correu electrònic sitala_alba@yahoo.fr

Telèfon 0022676669729

8.3 Tipologia i activitats de la contrapart: Experiència acumulada. Prestigi local. Nivell de 
democràcia interna
La missió de l'associació Fath-Sitala és per al desenvolupament socioeconòmic de les dones. 
FAH-SITALA. Es defineix com una associació de promoció de la dona i prevenció de VIH, tasques que porta 
desenvolupant des de la seva creació en la mesura dels recursos disponibles. Com la pràctica totalitat de 
nuclis associatius locals, venia desplegant la seva tasca amb un nivell de recursos molt reduït que suposava 
un camp d'actuació molt limitat. Els membres de l'associació que s'ho poden permetre paguen una petita 
cotització que s'acumula per pagar casos puntuals de necessitat extrema d'alguns dels membres i, pel 
present projecte, ha servit per finançar petites despeses de funcionament com ara mà d'obra externa. 
La contrapart acumula 18 anys d'experiència, amb les limitacions comentades. Es troba en bones relacions 
amb l'Administració local (vegeu punt 5.5). Nivell adequat de democràcia interna, amb assemblees 
periòdiques i decisions preses per votació dels membres. Hem de treballar més la participació de les dones,
encara que hem aconseguit la parietat en el professorat. 

8.4 Aportació prevista al projecte de la contrapart
Establir bones relacions amb l'Ajuntament de Bobo, el "Conseill d'Anciens", que són els que han de donar el 
vistiplau a tot el projecte. 
 
A més a més aquest any El President DE FAH- SITALA, Moumouni Sanou, va comprar una parcel·la a la 
zona oest de Bobo-Dioulasso, zona forestal de mangos, karité i anacards. Aquesta zona té un microclima i 
unes bones disposicions per l'existència d'abelles i la producció de mel. Aquesta recol·lecció i producció de 
mel ja l'estan portant a terme els apicultors de la zona. El President de FAH-SITALA vol coordinar aquests 
apicultors i cedeix la seva parcel·la per crear una Unitat de producció de mel, amb l'objectiu final que part 
d'aquesta mel es pugui vendre a CAPROF. Aquesta idea casa molt bé amb la conversió de CAPROF en un 
centre de referència a la Ciutat, com una mena de Centre Cívic., amb la venda de diferents productes, i 
d'aquesta forma es crea riquesa a la ciutat. 
 
Altres aportacions de la contrapart són: 
• Assegurar la mà d'obra per als treballs de construcció. 
• Coordinació continua i periòdica amb Associació ALBA. 
• Escollir un comitè de gestió segons les normes en vigor. 
• Recerca de subvencions complementàries 
• Aplicar una estratègia d'informació i sensibilització eficaç per garantir una alta taxa de freqüentació del 
centre per part de la població. 
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• Aportació de voluntariat per les campanyes de sensibilització. 
• Aportació de materials pel dia a dia per les alumnes. 
• Recerca d'assessorament per fer una cooperativa amb les dones que han finalitzat i estan treballant.

8.5 Altres contraparts del projecte
Un gran nombre d'associacions amb les quals hem anat prenent contacte amb el temps, de natures molt 
diverses: músics, artistes, orfes, discapacitats, fabricants de teixit de bogolan, un dipòsit farmacèutic, un 
centre de salut... moltes de les quals presenten elements de complementarietat amb el projecte. 
Destacar també el paper CAPROF en la important cura de les relacions amb les administracions públiques, i 
els Ajuntaments de Bobo Dioulasso i els seus consellers. 
L'Ajuntament de l'arrondissement de Dafra i del seu anterior alcalde, Mr. Sidi Sanogo, constituït com a tercer 
avaluador el 2011, tant en la donació del terreny on es localitza el CAPROF com en la participació activa en 
les etapes posteriors (cerimònia primera pedra, inauguració del centre, Festival Falbasit, campionat de 
futbol...). 
Relació entre CAPROF i Serveis Socials de l'Ajuntament de Bobo Dioulasso: 
Aquest any l'ajuntament ens ha derivat alumnes procedents dels desplaçats del Nord de BurKina. 
L'Associació Vision Teatre AVT, que fan sensibilització sobre la SIDA a Bobo-Dioulasso i a altres aldees 
properes. Fan Música africana i teatre amb diulà i altres dialectes de la zona.

9 - Viabilitat del projecte

9.1 Garantia de suport polític de la comunitat receptora. Actitud i implicació del municipi receptor 
Cal adjuntar una carta de recolzament al projecte de l'autoritat local

Des que el Projecte va començar el 2005, ALBA ha tingut un complet suport polític. S'han adjuntat cartes de 
reconeixement dels diferents alcaldes dels districtes de Bobo-Dioulasso. També reconeixement pel Dipòsit 
Farmacèutic des del Ministeri de Salut del Govern Central. 
 
El projecte participa de la filosofia dels Plans estatals de desenvolupament, disminució de la pobresa i 
prevenció del VIH i es podria concretar en els següents punts: 
• Participació del ministre de Turisme en l'acte d'obertura del festival FALBASIT'07, organitzat per ALBA/
FAH-SITALA el Setembre ´07. Compromís verbal actual d'adhesió al projecte. 
• Participació i compromís de les autoritats locals en general, i particularment dels diferents alcaldes, en 
diferents accions relatives al desenvolupament del projecte (donació de terrenys, festa d'agermanament, 
primera pedra, inauguració del centre, reunió amb el representant de l'Ajuntament de Terrassa, alcalde com 
a tercer avaluador, seguiment, suport...) Cartes de suport de l'alcalde de la "Marie central de Bobo" i de 
l'alcalde del sector Houet, aportades en el seu moment. 
• Titulació Tècnica: està homologada pel Govern de Burkina Faso, un cop es finalitzen els cursos de 
formació dins dels Tallers de Costura, s'obté un títol homologat pel Govern del país. 
De la mateixa forma i respectant la cultura i tradicions del país, durant totes les estades el "Conseill 
d'Anciens" ens ha rebut per aconsellar-nos i sempre ens han donat suport perquè les noies aprenguin a 
cosir i pel centre mèdic i dipòsit farmacèutic. 
• En la Celebració del Festival de 15 anys on vam reunir a les 10 promocions de CAPROF van assistir 
nombroses representacions polítiques i personalitats, entre elles la de la ministra du Developpement. 
• Suport polític per part de l'Ajuntament de Bob Dioulasso quant a la derivació d'alumnes a l'escola de 
costura. 
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Annex 3. Carta 3r Avaluador-Sol·licitud 2022-23 

9.2 Viabilitat econòmica i financera del projecte en base als recursos utilitzats, els béns a generar i 
el seu manteniment 
La viabilitat econòmica i financera del projecte té dues vies diferenciades: 
 
1) DES DEL MATEIX TERRITORI: 
 
ESCOLA I TALLER DE COSTURA 
La viabilitat econòmica de l'Escola i Taller de Costura (Centre CAPROF) ve supeditada a un sector amb una 
demanda real en el mercat local. Durant el tercer curs de costura les alumnes, amb el professor elaboren 
vestits i altres peces de costura per vendre a la seva pròpia ciutat. També hi ha uns ingressos que 
proporciones les mateixes alumnes amb les matrícules. El centre està adquirint més i més prestigi i els 
vestits tradicionals tenen sortida. 
 
Un cop es va fer la inversió inicial en equipaments i un cop ja els tallers en funcionament, el sector no 
requereix grans inversions per la compra de matèries primeres (teles, cotó, bases pels tints), manteniment 
(arreglar maquinària, pintar els locals...), i funcionament (electricitat, aigua) de les instal·lacions i activitats, 
sent el seu cost relativament baix. 
 
DIPÒSIT FARMACÈUTIC 
El Dipòsit Farmacèutic, amb el copagament que s'ha fet des d'un començament, ja és gairebé auto 
sostenible econòmicament. Per altra banda, des del barri i altres zones properes estan prenent molta 
confiança a les visites de l'infermer i els medicaments a baix cost. 
 
2) DES DE LA NOSTRA SEU SOCIAL A TERRASSA 
Aquest és un projecte de continuïtat i en expansió dins del present i pròxims anys i n'és per això que, per a 
la seva sostenibilitat i dintre de les directrius del nostre Pla Estratègic Global, ens proposem diversificar el 
finançament des de la nostra Seu Social: 
- Augmentant la participació del finançament privat, cercant altres fonts de finançament que vinguin 
d'empreses, de col·laboradors o de particulars, implicant a la població en general en el desenvolupament del 
nostre projecte. 
- Cercant fórmules de finançament no monetàries com el donatiu d'equipaments i altres recursos. Per a les 
empreses aquesta via de finançament els és molt atractiva, perquè no suposa una despesa elevada i els 
proporciona la possibilitat d'invertir el sobrant dels seus estocs en projectes socials, fent paler la seva 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC). 
- Donació d'ordinadors portàtils i projector per part d'empreses privades de Terrassa. 
 
Durant aquest any s'està obrint una altra via per la viabilitat econòmica del projecte: 
 
La província de BAMA, a pocs kilòmetres de Bobo-Dioulasso, és una zona de cultius d'arròs i també és una 
zona propícia per les abelles. Com s'ha comentat abans, el president de Fah-Sitala és propietari d'una 
parcel·la, en la que es vol centralitzar la recol·lecció i producció de mel, col·laborant amb els apicultors de la 
zona. Aquesta activitat produirà, en un futur pròxim, una conjuntura propícia per crear llocs de treball per 
dones i homes del barri. 
S'ha d'afegir que la mel és un producte d'alta demanda, no solament a Burkina Faso, sinó també a Costa de 
marfil i altres països, com a Europa. 
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En concret el projecte pretén que CAPROF sigui un Centre que produeix diferents ofertes al barri i a la ciutat:
• Formació professional en costura 
• Inserció laboral de les noies. 
• Formació en prevenció de la SIDA 
• Sensibilització sobre la SIDA amb teatre i música 
• Centre Proveïdor de salut 
• Venda d'articles de costura que elaboren les alumnes, alguns es porten a Terrassa, per vendre al "rastrillo". 
• En un futur pròxim, venda de mel 
• Els estudiants aprofiten la llum per venir a estudiar a la nit. 
• El Centre disposa d'aigua potable pels habitants de Bobo.

9.3 Capacitat organitzativa i tècnica per a poder executar el projecte
L'Associació ALBA té 35 anys d'història i d'experiència, anys que ens han permès demostrar la viabilitat 
social i la nostra presència elaborant accions dirigides als nostres usuaris. La consolidació dels programes, 
projectes, teràpies i serveis es fonamenta en la capacitat d'actuació intervenció en les realitats socials i en la 
manifesta i demostrada necessitat de creació i iniciació d'aquests abans de la seva implantació. A la ciutat 
de Terrassa amb el Centre de Dia, per a joves-adolescents i majors d'edat, i a tot Catalunya amb la Unitat de 
Crisis, treballem al servei de les persones, al mateix que en aquest projecte de cooperació Internacional a 
l'Àfrica.

9.4 Impacte mediambiental, social i cultural del projecte per la comunitat receptora i el seu entorn
Amb més de 150 noies inserides en el món laboral, això significa que aquestes obtenen un sou que les 
permet ser autònomes i aportar uns diners a la "court" on viuen famílies senceres que també es beneficien. 
Aquestes noies a part d'aconseguir un títol de cosidores, també reben cultura general i els metges del centre 
de salut els donen classes d'higiene, de prevenció de malalties venèries, embarassos no desitjats ... 
Augmentant així la cultura general que es transmet. 
A l'escola a la nit es donen classes d'alfabetització, als nens que no tenen accés a l'escola. 
La llum dels florescents que dins del recinte és aprofitada pels joves que venen a estudiar ... 
El centre mèdic també repercuteix en la salut del districte, els casos de paludisme greu van disminuint, el 
mes de febrer del 2018 van ser 34 casos de paludisme simple en homes i 39 en dones, però de greus 
només hi va haver 1, en una dona. 
També potenciem la igualtat de gènere, promovent la igualtat entre homes i dones; tenim a 4 dones 
professores sortides d'CAPROF entre el professorat, que sempre la figura del sastre ha estat la d'un home. 
Això volem que arribi als comandaments superiors, però encara hem de treballar per arribar fins aquí, hi ha 
espais que costen més de conquerir, però no desistim. 
Les campanyes de sensibilització del VIH que fem en els llogarets, no només són específics per a aquest 
propòsit, sinó que a través del teatre en el seu dialecte, es tracten més temes, com els de respecte a la 
dona, cura al medi ambient, educació sexual i d'higiene ... En definitiva el projecte és transformador, i 
promou la democràcia, l'equitat i justícia social; a part que en la seva missió està l'apoderament de la dona, 
sempre present amb la perspectiva de gènere. 
 
En referència a l'impacte mediambiental: 
És molt important tenir cura de la zona on hi ha moltes flors i moltes abelles. Aquests insectes són crucials 
pel cicle biològic de tots els éssers del planeta. A Europa cada cop hi ha menys abelles. A Burkina Faso hi 
ha indrets on es donen tots els requisits per la vida d'aquests animals i la producció de mel. Amb el projecte 
de centralitzar la recol·lecta i producció de mel, s'està creant també un impacte mediambiental.


