
Reforma del centre mèdic de N’Gabacoro 
Droit (Mali)  
 

1 INTRODUCCIÓ 

El projecte Salut i riures a Mali, Djouma va néixer l’octubre del 2015 de la mà de la Marina Palmés i jo 

mateixa, Laia Dosta, amb l’objectiu de reformar el CSCOM de N’Gabacoro Droit.  

Havíem passat l’estiu a Bamako com a voluntàries del projecte ABÉCÉ de CC ONG Ajuda al 

Desenvolupament i durant la nostra estada vam anar a visitar el poble de Sala, als afores de Bamako. Al 

costat d’aquest, hi ha el centre mèdic comunitari de N’Gabacoro Droit, que està al servei d’uns 10 000 

habitants.  Tal com es pot comprovar a les fotografies de l’annex 1, es trobava en unes condicions 

deplorables.  

La mort de la Djouma, una nena de 5 mesos que vivia a davant del centre mèdic, va ser el detonant que 

ens va fer engegar el projecte amb l’incondicional suport de CC ONG Ajuda al Desenvolupament. Un cop 

més, gràcies Rafael Jariod per animar a dues noies sense experiència a enfrontar aquest repte! 

A continuació, procediré a presentar els pressuposts inicials, les dues línies d’actuació (finançament i 

difusió) a Catalunya, el desenvolupament de les obres i els costs d’aquestes. Adjuntades als annexos, 

podreu trobar les fotografies de tot el procés així com les diferents factures. 

 

 

 

 

 

 



2 PRESSUPOST INICIAL 

Al setembre del 2015, abans de la meva tornada a Barcelona, vaig demanar un pressupost de la reforma 

del centre. Adjunto a continuació la informació que em van enviar: 

2.1. Pintura 

Elements Preu unitari Quantitat Total en F CFA Total en Euros 

Fomme intérieure 10000 F cfa 10 bidons 100 000 152,67 
Fomme extérieure 13500 F cfa 6 bidons 78 000 119,08 
Peinture à huile 1250 F cfa 40 kg 50 000 76,34 
Colorant 1000 F cfa 13 bidons 13 000 19,85 
Essence Diluant 700 F cfa 20 litres 14 000 21,37 
Mà d’obra  200 000 305,34 
Total  455 000 694,66 
 

2.2. Sostre interior 

Elements Preu unitari Quantitat Total en F CFA Total en Euros 

Plafond 700 F cfa 125 87 500 133,59 
Pointes n° 8 1000 F cfa 12 12 000 18,32 
Pointes n° 3 1000 F cfa 15 15 000 22,90 
Pointes n°10 1000 F cfa 10 10 000 15,27 
Planche fond 30 1500 F cfa 45 67 500 103,05 
Mà d’obra  250 000 381,68 
Total  442000 674,81 

 

2.3. Instal·lació elèctrica 

2.3.1. Circuit elèctric existent 

Elements Quantitat Preu 

unitari 

Total en F CFA Total en Euros 

Files 1,5mm 12 rouleaux 7 500 90 000 137,40 
Files 2,5mmm 9 rouleaux 12 000 108 000 164,88 
Ampoule économique(TMT) 16 1 500 24 000 36,64 
Douille 17 1 000 16 000 24,43 
Contact simple allumage 10 500 5 000 7,63 
Prise avec terre 24 750 180 000 274,81 
Ventilateur plafonnier(TMT) 11 25 000 275 000 419,85 
Boite PT3 8 750 6 000 9,16 
Coffre 24 voies 1 75 000 7 500 11,45 



Table en verre complet 14 5 000 70 000 106,87 
Boite ronde 56 100 56 000 85,50 
Contact double allumage 6 750 45 000 68,70 
Total   629 600 961,22 

 

2.3.2. Circuit de panells  

Elements Quantitat Preu unitari Total en F CFA Total en 

Euros 

Files 2,5mm souple 2 rouleaux 45 000 90 000 137,40 

Files 4mm souple 30m 1 000 30 000 45,80 

Ampoule économique de panneaux 30 2 000 60 000 91,60 

Douille 30 1 000 30 000 45,80 

Contact simple allumage 10 500 5 000 7,63 

Contact double allumage 6 750 4 500 6,87 

Attache N°8 2 paquets 500 1 000 1,53 

Panneaux Solaires 230 watt 2 85 000 170 000 259,54 

Batterie 120 watt 4 65 000 260 000 396,95 

Régulateur onduleur (inducteur charge) 1 15 000 15 000 22,90 

Mà d’obra 1 350 000 350 000 534,35 

Total  1 015 500 1550,38 

 

2.4. Pressupost total 

Elements Total en F CFA Total en Euros 

Pressupost del circuit elèctric 629 600 961,22 

Pressupost del circuit de panells 665 500 1016,03 

Mà d’obra per a la instal·lació 

elèctrica 

 

 

 

350 000 534,35 

Pressupost per a la pintura 255 000 389,31 

Mà d’obra per a la pintura 200 000 305,34 

Pressupost per a la reforma del sostre 192 000 293,13 

Mà d’obra per a la reforma del sostre 250 000 381,68 

Total 2 542 100   FCFA 3881,07 € 

 

 



3 FINANÇAMENT 

A continuació procediré a detallar com s’ha finançat el projecte. 

3.1. Guardioles solidàries 

Al llarg de l’any hem col·locat un total de XX guardioles en diferents establiments catalans que ens han  

permès aconseguir més de 600 € i molta difusió del projecte. En l’annex III trobareu les entitats i comerços 

que han col·laborat posant una guardiola solidària en el seu espai. 

 

Guardiola al bar 3r Tiempo Sports La Pava (Gavà) 

3.2. Calendaris solidaris 

Utilitzant fotografies de Mali i reflexions de creació pròpia vam fer un calendari amb l’ajuda en maquetació 

de la Chiara Bulgarelli. Vam fer dues comandes, un total de 230 calendaris impresos a Bramona Impressió 

Digital. El preu de venda era de 10 €, així que vam obtenir 2300 € bruts.  

A més, els calendaris ens van servir per difondre la causa i crear ressò del projecte. 



 

 

3.3. Sant Jordi a Igualada 

En motiu de la diada de Sant Jordi, vam muntar una parada a Igualada per vendre roses, llibres de segona 

mà i uns desplegables, maquetats per la Marta Garcia i impresos a 802 Graphic Service, fets amb 

fotografies de creació pròpia on s’explicava la nostra història. A més, hi havia una guardiola on es podien 

fer donatius.  

Vam obtenir un benefici net de 543.18€ i moltíssima difusió dins la població d’Igualada.  

 



 

 

 

 

 



3.4. Parada de segona mà al Flea Market  

El 12 de juny la Neus Casajuana i l’Ariadna Ruiz van muntar una parada per vendre roba i accessoris de 

segona mà. Els 146,05 € de benefici net aconseguits van destinar-se a la nostra causa. 

                       

3.5. Campanya a migranodearena.org 

El 19 de maig vam encetar un repte a la campanya de microdonacions migranodearena.org amb l’objectiu 

d’assolir els diners restants per a finançar la reforma del centre mèdic. Com es pot observar en la 

fotografia a continuació, vam superar les expectatives recaptant 2010 € en un total de 29 donatius. 

 



3.6. Donatius 

A més a més de totes les activitats mencionades anteriorment, en el transcurs de l’any hem anat rebent 

donacions al compte bancari de CC ONG Ajuda al Desenvolupament sota el nostre concepte. 

4 DIFUSIÓ 

4.1. Pàgina de Facebook 

Des del moment que vam crear el projecte sabíem que era imprescindible tenir una pàgina al Facebook 

per donar a conèixer la nostra causa. És a través d’aquesta xarxa social com hem aconseguit bona part 

dels nostres col·laboradors i donants. Avui dia, (22 d’octubre del 2016) la nostra pàgina té un total de 645 

seguidors. 

4.2. Xerrada al S.I. Turó d’en Baldiri (Teià)  

El 17 de juny vaig fer una xerrada als alumnes de 3r de l’ESO del S.I. Turó d’en Baldiri de Teià amb l’objectiu 

d’explicar-los la meva experiència a Mali a través dels projectes ABÉCÉ i Salut i riures a Mali, Djouma. Va 

ser una bona activitat de conscienciació; tant l’alumnat com el professorat van sortir molt contents de la 

xerrada i han demanat que es continuï realitzant anualment.  

4.3. Presència als mitjans de comunicació  

Gràcies al ressò aconseguit mitjançant la pàgina de Facebook, es va posar en contacte amb mi Catalunya 

Ràdio per entrevistar-me en el programa La nit dels ignorants 2.0: 2ª hora. Adjunto l’enllaç al podcast, on 

podreu escoltar l’entrevista a partir del minut 25:25: http://bit.ly/1SvJJdO 

5 DESENVOLUPAMENT DE LA REFORMA 

A continuació procediré a explicar en què van consistir les obres del CSCOM de N’Gabacoro Droit, dutes a 

terme entre el juliol i el setembre de l’any 2016: 

1. Neteja d’herbes i residus del voltant del centre mèdic. 

2. Reparació del sostre exterior per evitar l’entrada d’aigua i insectes. 

3. Reparació i substitució dels plafons del sostre interior trencats i podrits.  

4. Substitució del cablejat elèctric inutilitzable per un de nou que es va col·locar en l’interior de les 

parets. 

5. Instal·lació d’endolls en sales on pràcticament no n’hi havia. 

http://bit.ly/1SvJJdO


6. Substitució de ventiladors i bombetes inutilitzables. 

7. Reparació d’una aixeta que perdia aigua. 

8. Reparació dels forats en les parets interiors. 

9. Substitució de les finestres de ventilació superiors podrides. 

10. Pintura exterior, en dos colors segons la zona. 

11. Substitució o instal·lació de mosquiteres en les finestres que no en tenien o estaven trencades. 

12. Pintura de les parets interiors en dos colors: una fàcil de netejar fins als 1.80 m aproximadament 

d’alçada i una altra de convencional per la paret restant. 

13. Reparació del mobiliari: lliteres de part, llits i armari-farmaciola. 

14. Reparació de les fundes de matalassos trencades. 

15. Compra d’un nou matalàs 

16. Pintura del mobiliari. 

17. Instal·lació de 3 plafons resistents per a penjar informació. 

18. Col·locació de llistons de fusta on penjar les mosquiteres, de les quals ja disposava el centre, 

damunt dels llits. 

19. Reparació del cablejat elèctric dels serveis, que es troben a l’exterior del centre. 

20. Substitució de les bombetes inutilitzables dels serveis. 

21. Pintura de la caseta on es troben els serveis.  

Com es pot comprovar, la reforma va incloure coses que no es trobaven en el pressupost inicial bé sigui 

perquè en el seu moment desconeixíem el preu o perquè simplement desconeixíem l’existència del 

problema – com és el cas de les obres de la caseta dels serveis i la seva electrificació. 

Pel que fa a la mà d’obra contractada, va funcionar en tres equips: sostre i fusteria, electrificació i aigua i 

pintura. La neteja exterior del centre la van realitzar voluntàriament jovent de la zona i membres de 

l’associació Solidarité Action Plus(SAP- Club Mali). 

Vull aprofitar per agrair el cop de mà que vam rebre per part dels voluntaris del projecte ABÉCÉ: Marta, 

Dani, Enrique, Rut i Natalia; així com de l’Abdourahamane Sangare, Monsieur le Maire que va fer-me de 

xofer, traductor i assistent en tot moment. I m’agradaria fer també una menció especial a la Marina 

Palmés i a l’Alba Garcia, que tot i haver treballat molt durant tot l’any no van poder ser amb mi sobre 

terreny. 

 



 

6 COSTS 

 

Concepte Cost (FCFA) Cost (€) 

Gasoil (per anar des de Titibougou fins el CSCOM) 10.000 15,38 

Gasoil 2.500 3,85 

Gasoil 5.000 7,69 

Gasoil 5.000 7,69 

Gasoil 5.000 7,69 

Gasoil 5.000 7,69 

Gasoil 5.000 7,69 

Gasoil 5.000 7,69 

Gasoil 5.000 7,69 

Gasoil 10.000 15,38 

Gasoil 10.000 15,38 

Gasoil 10.000 15,38 

Fusteria 79.000 121,54 

Reparació matalassos 75.000 115,38 

Electrificació 888.000 1.366,15 

Electrificació extra pels serveis 40.000 61,54 

Pintor 1.062.500 1.634,62 

Pintura extra + mà d'obra 40.000 61,54 

Pintura cartell + mà d'obra 20.000 30,77 

Reparació mosquiteres de les finestres i llitera de 
part 90.000 138,46 

Finestres superiors de ventilació amb mosquitera 272.000 418,46 

Reparació sostre i parets 267.250 411,15 

Compra d'un matalàs 25.000 38,46 

Fundes protectores per matalassos 60.000 92,31 

Fustes per les mosquiteres dels llits 27.000 41,54 

Tractament mèdic per alumne del projecte ABÉCÉ 37.340 57,45 

   

Total (aprox, degut a alguns costs sense factura) 
3.060.590 

FCFA 4.708,60 € 

 

 

 



 

7 AGRAÏMENTS 

Aquest projecte que va néixer fa tot just un any ha estat una gran experiència que m’ha fet créixer 

emocional i professionalment. He hagut d’espavilar-me amb la comunicació intercultural, buscar 

finançament, aprendre a gestionar grups i a escoltar; escoltar molt. Crec que el que hem aconseguit en 

aquest any és un exemple més de què, si volem, petites persones organitzades poden millorar aquest món 

tan desequilibrat. 

Tot l’esforç que ha suposat recaptar els diners per a la reforma, obtenir difusió i treballar sobre terreny 

no hagués estat possible sense l’incondicional suport de CC ONG, del Rafael Jariod i de les moltíssimes 

persones - que no menciono perquè m’oblidaria a algú- que han estat al meu costat en tota aquesta 

aventura. 

Gràcies a tots els que m’heu animat a seguir endavant quan les coses s’encallaven, als que m’heu recordat 

la meva filosofia doni doni quan semblava oblidar-la i als que m’heu abraçat a la tornada que ja sabem 

que mai és tan fàcil.  

Un cop més: gràcies, salut i riures! 

 

 

 

 

 



ANNEX I: FOTOGRAFIES PRÈVIES A LA REFORMA 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX II: FOTOGRAFIES DE LA REFORMA 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Finestres superiors de ventilació podrides. 



 

 

El doctor fent formació al personal mèdic de la zona de N’Gabacoro. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Noves finestres superiors de ventilació amb mosquitera interior. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Nou matalàs. 



 

Reunió amb l’associació Solidarité Action Plus i el jovent de la zona. 

 

Cerimònia de finalització de les obres. 

 



 

 

 



ANNEX III: FACTURES 

 

 

 







 

 



 

 





 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX IIII: CO·LABORADORS 

Atena, Igualada 

Autoservei Casals Alimentació, Teià 

Bar 3r tiempo, Sports La Pava, Gavà 

Bar Ca la Rosi, Teià 

Bar Café de Baix, Teià 

Bar Coyote, Barcelona 

Bar de Costa Rasa, La Molina 

Bar del Campus Ciutadella de la UPF  

Bar del Campus Poblenou de la UPF  

Bar del Campus Poblenou de la UPF  

Bar dels Castellers de Barcelona 

Bar Enric, Teià 

Bar restaurant La Palma, Teià 

Bramona Impressió Digital, Barcelona 

Cafè de l’Artós, barri de Sarrià de Barcelona 

Carnisseria Cal Tete, El Masnou 

Castellers de Barcelona 

Castellers de La Vila De Gràcia 

Castellers de Santpedor 

Conservas Ortiz, barri de Sarrià de Barcelona 

Drogueria Anita, El Masnou 

Ecolider Olot 

El Trèvol Màgic, Teià 

El Trèvol Màgic, Teià 

Espai Ecològic, Tiana 

Farmàcia del Passeig de la Riera, Teià 

Farmàcia Dominguez, El Masnou 



Farmàcia Enriqueta Lopez, barri de Sarrià de Barcelona 

Farmàcia Ramón Singla, Igualada 

Ferreteria Roca-Ribes, Teià 

Flea Market, Barcelona 

Forn de llenya Mateu, Teià 

Forn Jaume I Vicens, I 

Forn Jaume I Vicens, II 

Frutas y Verduras Kachafruit, barri de Sarrià de Barcelona 

Giving Tuesday 

Igualavins, Igualada 

Il Mondo del Bambino, Igualada 

Il·luminacions Ca l'Oreneta, Igualada 

Inquiet Bar-Cafè, Igualada 

Papereria Blanc i Negre, Igualada 

Papereria Codorniu, Igualada 

Papereria Llibreria Quinta Amèlia, barri de Sarrià de Barcelona 

Pastelería Mendieta, Barcelona 

Pastisseria i Fleca Aixelà, Tiana 

Pastisseria-Fleca Biel, Teià 

Pel & Ploma Belles Arts i Emmarcació, Igualada 

Previcat , Igualada 

Queviures Marcual, Teià 

Sanofi Diabetes 

Sarrià Fruit Selecció, barri de Sarrià de Barcelona 

S.I Turó d’en Baldiri, Teià 

Tallers i Serveis Igualada SL, Igualada 

802 Graphic Service, Barcelona 

 


