
 

  

PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE 
DIA PER NENS DEL CARRER DE BOBO 
DIOULASSO, BURKINA FASO 

NOUSOL ONG 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 1 

 

CONTINGUT 
 
CONTINGUT ..................................................................................................................................................................................................................... 1 

INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS ....................................................................................................................................................................................... 6 

DENOMINACIÓ ................................................................................................................................................................................................................ 7 

PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO .................................................. 7 

CONVOCATORIA A LA QUAL PERTANY ........................................................................................................................................................................ 7 

IMPORT TOTAL DEL PROJECTE 2018: .......................................................................................................................................................................... 7 

IMPORT QUE ÉS DEMANA A LA SUBVENCIÓ: .............................................................................................................................................................. 7 

DATA INICI I FINAL PROJECTE 1 FASE: ..................................................................................................................................................................... 7 

DATA INICI I FINAL PROJECTE 2 FASE: ..................................................................................................................................................................... 7 

DATA INICI I FINAL PROJECTE 3 FASE: ..................................................................................................................................................................... 7 

DADES DE L’ENTITAT ....................................................................................................................................................................................................... 8 

DADES DE LA CONTRAPART ............................................................................................................................................................................................ 8 

ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL ........................................................................................................................................................................ 9 

A) MISSIÓ ................................................................................................................................................................................................................. 9 

B) VISIÓ .................................................................................................................................................................................................................... 9 

C) VALORS ................................................................................................................................................................................................................ 9 

ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................. 10 

PRESSUPOST 2018 ......................................................................................................................................................................................................... 11 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA D’ACTIVITATS REALITZADES 2017 ......................................................................................................................................... 12 

PROGRAMACIÓ 2018 .................................................................................................................................................................................................... 12 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 2 

 

DESCRIPCIÓ ................................................................................................................................................................................................................... 13 

RESUM DEL PROJECTE ............................................................................................................................................................................................... 13 

ANTECEDENTS ........................................................................................................................................................................................................... 13 

MARC TEÒRIC ................................................................................................................................................................................................................ 14 

DRETS DE L’INFANT ................................................................................................................................................................................................... 15 

1. Dret a no ser discriminat ............................................................................................................................................................................. 15 

2. Interès superior de l’infant ......................................................................................................................................................................... 15 

3. Aplicació dels drets ..................................................................................................................................................................................... 16 

4. Direcció i orientació paternes ..................................................................................................................................................................... 16 

5. Dret a ser ciutadà. Supervivència i desenvolupament ............................................................................................................................... 16 

6. Dret a tenir nom i nacionalitat .................................................................................................................................................................... 16 

7. Preservació de la identitat .......................................................................................................................................................................... 16 

8. Separació dels progenitors ......................................................................................................................................................................... 16 

9. Reunificació familiar .................................................................................................................................................................................... 16 

10. Retencions i trasllats il·lícits ........................................................................................................................................................................ 17 

11. L’opinió de l’infant ...................................................................................................................................................................................... 17 

12. Llibertat d’expressió .................................................................................................................................................................................... 17 

13. Llibertat de pensament, consciència i religió ............................................................................................................................................. 17 

14. Llibertat d’associació ................................................................................................................................................................................... 17 

15. Protecció de la vida privada ........................................................................................................................................................................ 17 

16. Accés a la informació adequada ................................................................................................................................................................. 17 

17. Responsabilitat dels progenitors ................................................................................................................................................................ 17 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 3 

 

18. Protecció contra els maltractaments .......................................................................................................................................................... 18 

19. Adopció ....................................................................................................................................................................................................... 18 

20. Protecció dels infants privats del seu ambient familiar .............................................................................................................................. 18 

21. Infants refugiats .......................................................................................................................................................................................... 18 

22. Infants amb diversitat funcional ................................................................................................................................................................. 18 

23. Salut i serveis mèdics .................................................................................................................................................................................. 18 

24. Avaluació periòdica de l’internament ......................................................................................................................................................... 18 

25. Seguretat social ........................................................................................................................................................................................... 19 

26. Nivell de vida ............................................................................................................................................................................................... 19 

27. Educació ...................................................................................................................................................................................................... 19 

28. Objectius de l’educació ............................................................................................................................................................................... 19 

29. Infants pertanyents a minories o pobles indígenes .................................................................................................................................... 19 

30. Esbarjo, jocs i activitats culturals ................................................................................................................................................................ 19 

31. Treball de menors ....................................................................................................................................................................................... 19 

32. Ús i tràfic d’estupefaents ............................................................................................................................................................................ 20 

33. Explotació sexual ......................................................................................................................................................................................... 20 

34. Tortura i privació de llibertat ...................................................................................................................................................................... 20 

35. Venda i tràfic d’infants (Aquest article esdevé clau en el projecte que volem desenvolupar)............................................................... 20 

36. Altres formes d’explotació (Aquest article esdevé clau en el projecte que volem desenvolupar) ........................................................ 20 

37. Conflictes armats ........................................................................................................................................................................................ 20 

38. Recuperació i reintegració social (Aquest article esdevé clau en el projecte que volem desenvolupar) ............................................... 20 

39. Administració de la justícia de menors ....................................................................................................................................................... 21 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 4 

 

40. La norma més favorable ............................................................................................................................................................................. 21 

DESTINATARIS I DESTINATARIES ................................................................................................................................................................................... 21 

CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL DE BURKINA FASO ....................................................................................................................................................... 22 

Demografia ................................................................................................................................................................................................................ 22 

Ensenyament ............................................................................................................................................................................................................. 22 

Situació política actual .............................................................................................................................................................................................. 23 

EL TRÀFIC DE PERSONES, ESPECIALMENT DONES I NENS/ES A L’ÀFRICA CENTRAL I OCCIDENTAL ......................................................................... 23 

Causes del trànsit a l'Àfrica Central i Occidental....................................................................................................................................................... 24 

JUSTIFICACIÓ ................................................................................................................................................................................................................. 25 

ELS PROBLEMES/SITUACIÓ/NECESITAT A RESOLDRE ............................................................................................................................................... 25 

MARC LÓGIC D’INTERVENCIÓ ....................................................................................................................................................................................... 27 

OBJECTIU GENERAL ................................................................................................................................................................................................... 27 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ............................................................................................................................................................................................... 27 

ACTIVITATS PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS, RESULTATS, INDICADORS I FONS DE VERIFICACIÓ ...................................................... 28 

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ ............................................................................................................................................................................... 33 

INTERVENCIÓ PER TAL DE QUE L’ASSOCIACIÓ TIÉ ESDEVINGUI AUTOSUFICENT ................................................................................................. 33 

INTERVENCIÓ PER LA REINSERCIÓ SOCIAL DELS NENS DEL CARRER .................................................................................................................... 33 

INTERVENCIÓ PER TAL DE MILLORAR LES POLÍTIQUES PER LLUITAR CONTRA L’ESCLAVATGE INFANTIL ............................................................ 33 

INTERVENCIÓ PER TAL D’AVALUAR LA SALUT DELS NENS/ES DEL CARRER .......................................................................................................... 34 

DURACIÓ TOTAL DEL PROJECTE .................................................................................................................................................................................... 34 

INTERVENCIONS A L’ANY 2018 .................................................................................................................................................................................. 34 

1 INTERVENCIÓ, REOBERTURA CENTRE DE DIA DE NENS DEL CARRER ................................................................................................................ 34 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 5 

 

2 INTERVENCIÓ, REALITZACIÓ DE PLANOLS PER LA CONSTRUCCIÓ DE 64 BOTIGUES-MAGATZEM .................................................................... 34 

3 INTERVENCIÓ, CONSTRUCCIÓ DE TRES BOTIGUES-MAGATZEM PER LLOGAR .................................................................................................. 35 

4 INTERVENCIÓ, REALITZACIÓ DOCUMENTAL AUDIOVISUAL .............................................................................................................................. 35 

5 INTERVENCIÓ, ORGANITZACIÓ CAMP DE TREBALL VOLUNTARI I SOCIAL A BOBO DIOULASSO ....................................................................... 35 

INTERVENCIONS A L’ANY 2019 .................................................................................................................................................................................. 35 

1 INTERVENCIÓ, CONSTRUCCIÓ DE BOTIGUES-MAGATZEM PER LLOGAR ........................................................................................................... 35 

2 INTERVENCIÓ, LLOGUER DE LES  BOTIGUES, REDACCIÓ I POSADA EN MARXA DE CONTRACTE DE PRÀCTIQUES PER NENS DEL CARRER ..... 36 

3 INTERVENCIÓ, PROGRAMA SOCIOSANITARI PER ELS NENS DEL CARRER ......................................................................................................... 36 

4 INTERVENCIÓ, ORGANITZACIÓ DE TAULES DE DEBAT  SOBRE LA SITUACIÓ DELS INFANTS ............................................................................. 36 

5 INTERVENCIÓ, CREACIÓ DEL MICROMECENATGE TEAMING 1€ AL MES, PER AJUDAR ACONSEGUIR FONS PER LA MANUTENCIÓ DIARIA DELS 

NENS AL CENTRE TIÉ .............................................................................................................................................................................................. 36 

6 INTERVENCIÓ, FORMACIÓ EN PUBLICITAT I XARXES SOCIALS, CREACIÓ DE LA WEB DE L’ASSOCIACIÓ .......................................................... 36 

7 INTERVENCIÓ, CONTINUACIÓ CAMP DE TREBALL I ORGANITZACIÓ DE VIATGES ÈTICS I RESPONSABLES A BOBO DIOULASSO ..................... 36 

INTERVENCIONS A L’ANY 2020 .................................................................................................................................................................................. 37 

CRONOGRAMA D’ACTIVITATS ................................................................................................................................................................................... 38 

SENSIBILITZACIÓ I ESTRATEGIA DE DIFUSIÓ A GIRONA ................................................................................................................................................ 40 

MECANISMES DE GESTIÓ I CONTROL ............................................................................................................................................................................ 41 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ ............................................................................................................................................................................................. 42 

SOSTENIBILITAT I VIABILITAT......................................................................................................................................................................................... 42 

APODERAMENT DE LES DONES ..................................................................................................................................................................................... 44 

REFERENCIES ................................................................................................................................................................................................................. 44 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 6 

 

INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS 

 C.P.V.S 

 C.E.A.T.S 

 A.C.N.U.R 

 ASSOCIATIÓN TIÉ 

 ASSOCIATIÓN REPTA 

 RADIO OMÉGA BOBO 

 ASSOCIATIÓN KÉOOGO 

 RADIO SAVANE FM BOBO 

 RÉSEAUX DE PROTECTION 

 ASSOCIATIÓN TAABYINGA 

 LA HAVRE DU BON PASTOR 

 RADIO MUNYU DE BANFORA 

 HANDICAP INTERNATIONALE 

 TERRES DES HOMMES LAUSANNE 

 ASSOCIATIÓN MUNYU DE BANFORA 

 ASSOCIATIÓN TON DE NIANGOLOKO 

 ASSOCIATIÓN SALAKI DE DÉDOUGOU 

 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL 

 RADIO VOIX DU VERGER DE ORODARA 

 SERVICES SOCIAUX DU BURKINA FASO 

 ASSOCIATIÓN SOS ENFANT DE ORODARA 

 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SANTÉ NATIONALE DU BUKINA FASO 

 DIRECTION PROVINCIALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU BUKINA FASO 

 ASSOCIATIÓN DES ENFANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS DU BURKINA FASO 

 BRIGADEE RÉGIONALE POUR LA PROTECTION DE L’ENFANT DU BURKINA FASO 
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DENOMINACIÓ 

PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

CONVOCATORIA A LA QUAL PERTANY 

CONVOCATORIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT EN 

L’ÀMBIT INTERNACIONAL DE L’ANY 2018 

IMPORT TOTAL DEL PROJECTE 2018:  

41.035,66 € (100 %) 

IMPORT QUE ÉS DEMANA A LA SUBVENCIÓ:  

13.782,31 € (33,59 %) 

DATA INICI I FINAL PROJECTE 1 FASE: 

1 DE GENER DE 2018 A 31 DE DESMBRE DE 2018 

DATA INICI I FINAL PROJECTE 2 FASE: 

1 DE GENER DE 2019 A 31 DE DESMBRE DE 2019 

DATA INICI I FINAL PROJECTE 3 FASE: 

1 DE GENER DE 2020 A 31 DE DESMBRE DE 2020 

 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 8 

 

DADES DE L’ENTITAT 

 Nom de l´associació: Associació Socioeducativa NouSol (NouSol ONG)  

 Número de registre Ajuntament de Girona: EH3186 

 Número de registre Generalitat de Catalunya: 36266 

 Forma part com a entitat associada a la taula catalana per el Codesenvolupament 

 Número de registre Organitzacions no governamentals pel desenvolupament (ACCD): 590 

 Número de registre de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (AECID): 2881 

 Representant Legal: MOHAMED CHRIYAA ALAMI. Un altre representant: LAIA ZURDO VIDAL  

 Adreça: Despatx nº 11 a l’Hotel d’Entitats de Girona, C/ de la Rutlla 20-22.  

 Correu electrònic:  info@nousol.org  / web: www.nousol.org 

 Telèfons:  872·099·742 / 679·299·926 / 677·708·076 

DADES DE LA CONTRAPART 

 Nom de l´associació: Association TIÉ 

 Representant Legal: PASCAL TONDE. Un altre representant: MARIE CHANTAL DACOSTA 

 Adreça: 01 BP 790 Bobo-Dioulasso 

 Telèfons: +226 20-98-48-69 / 70-22-00-03 

 Correu electrònic:  associationtie@yahoo.fr   

mailto:info@nousol.org
http://www.nousol.org/
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ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 

A) MISSIÓ 

La missió principal de NouSol és la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció promogut per la 

ONU a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.  

B) VISIÓ 

 Voluntariat: Promoure el voluntariat com a motor de canvi social. Organitzar camps de treball voluntari i social tant a Catalunya com a 

altres països. 

 Sensibilització: Dur a terme activitats que sensibilitzin a la població sobre les desigualtats existents i les seves causes i promoure les 

transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari. Involucrar els catalans d’altres orígens a les 

problemàtiques existents als seus països d’origen. 

 Programes socioeducatius a Catalunya: Dur a terme diferents programes socioeducatius per la inclusió, formació i apoderament pel 

desenvolupament personal i comunitari tant de catalans d’altres orígens com de col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o 

exclusió social. 

 Producció de Cinema i Documentals Socials: A través de la producció i difusió de productes audiovisuals es promourà el debat social per 

tal d’aconseguir incidència política i mobilització social. 

 Cooperació internacional i Ajuda humanitària: Dur a terme projectes de cooperació internacional i d’ajuda humanitària pel 

desenvolupament personal i comunitari de col·lectius vulnerables treballant amb xarxa amb les associacions locals. 

 Prestació de Serveis d’Interès General 

 C) VALORS 

 Igualtat: Treballem per la justícia social posant especial èmfasis en la perspectiva de gènere i l’apoderament de les dones. 

 Dignitat: Ens regim per la Declaració dels Drets Humans i per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible promoguts per la ONU. 
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 Sostenibilitat: Treballem per que els projectes i programes siguin sostenibles econòmicament, socialment i ambientalment. 

 Transparència: Desenvolupem els projectes, programes i actuacions de forma ètica i transparent. Fem rendició de comptes per a donants, 

voluntaris i usuaris. 

 Multiculturalisme: Treballem per aconseguir que els Estats s’articulin institucionalment de manera que reflecteixin la pluralitat de cultures 

existents. 

ORGANIGRAMA 

President: Mohamed Chriyaa Alami 

Secretaria: Laia Zurdo Vidal 

Tresorera: Maria Pilar Beltrán Rivelles 

Vocal: Esther Bernatallada Ayala 

Director Tècnic: Joel López Beltrán 

Cap de Voluntaris: Míriam Esther Blanco Reyes 
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PRESSUPOST 2018 

CONCEPTE DESPESES 

PREVISTES 

CONCEPTE RECAPTACIÓ 

PREVISTA 

Partida Projecte audiovisual Altres Vides 8.500 € Recaptació Guardioles Solidàries    1.500 €     

Partida Projecte Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 50.000 € Recaptació Festivals Solidaris    7.000 € 

Partida Projecte Baan Saan Rak (Tailàndia) 2.000 € Crowdfounding    3.000 € 

Partida Projecte Guelmim (Marroc) 7.000 € Aportació socis                                           5.500 € 

Partida Projecte Sausapor (Indonèsia)  1.000 €   Subvencions                                                 39.000 € 

Partida Publicitat i promoció  1.000 € Donacions   5.000 € 

Partida Projecte Kaolack (Senegal) 1.000 € Camps de Treball Internacionals 15.000 € 

Partida Projecte Reforça’t (Catalunya) 8.000 € Viatges ètics i olidaris 10.000 € 

Partida Projecte Dones i Salut (Catalunya) 500 €   

Partida Projecte Goig (Catalunya) 5.000 €   

Costos indirectes   1.000 €   

TOTAL  85.000 € TOTAL 86.000 € 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA D’ACTIVITATS REALITZADES 2017 

 Parada de l’Associació per la Diada de Sant Jordi a Girona i Salt 
 Formació de voluntaris internacionals gironins a Girona, maig 2017 
 Participació en el Grup Ateneu Coma cros de Salt 
 Recaptació de Fons a diferents establiments de Salt i Girona 
 Festival Benèfic a la Mirona, Salt 07/03/17 
 Dia del visitant al museu d’història de Girona com a ONG convidada, 04/07/17 
 III trobada de Voluntaris de NouSol a Girona, 19/05/15 
 Xerrades de Sensibilització sobre l’Endogàmia a diferents Grups de Dones de Girona, tot l’any 
 Xerrada a la UDG de medicina sobre la Endogàmia i el Projecte Aghbala, maig 2017 
 Xerrades sobre cooperació internacional a l’escola de primària de Vilablareix, abril i maig 2017 
 Participació a la Fira del Voluntariat de Girona, abril 2017 

PROGRAMACIÓ 2018 

 Festival Benèfic a la Sala la Mirona, setembre 2018 

 Diferents entrevistes a Televisió de Girona 

 Projecció del documentals Altres Vides a Televiso de Girona 

 Xerrades sobre cooperació internacional a l’escola de primària de Vilablareix, abril i maig 2018 
 Xerrada a la UDG de medicina sobre la Endogàmia i el Projecte Aghbala, maig 2018 
 Parada de l’Associació per la Diada de Sant Jordi a Girona i Salt 

 Participació a la Fira del Voluntariat de Girona, abril 2018 
 Realització curtmetratge al projecte d’Escenaris Especials de Girona 

 Realització documental Jo Vull Ser Actor, Girona 

 Presentació Museu del Cinema de la pel·lícula Altres Vides, produïda per NouSol Films 
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DESCRIPCIÓ 

RESUM DEL PROJECTE 

El Projecte Reobertura del Centre de Dia per nens del carrer de Bobo Dioulasso, pretén per una banda enfortir l’associació TIÉ per tal que 

esdevingui autosuficient i pugui continuant duent a terme la seva tasca socioeducativa amb els nens/es que viuen al carrer i per l’altre aconseguir 

incidència política per tal de millorar les polítiques per protegir els infants de les màfies d’esclavatge infantil que operen a la localitat de Bobo 

Dioulasso i a Burkina Faso. 

ANTECEDENTS 

Esso Telou és un educador social francès originari de Togo. Durant més de 25 anys a treballat en un programa social del govern francès a Burkina 

Faso. Aquest programa intenta la reinserció social d’adolescents francesos entre 16 i 18 anys que han comés algun delicte i els enviant durant 9 

mesos a aquest país per treballar amb la comunitat en diferents projectes socials. Esso era el coordinador del programa sobre terreny i el 

responsable de portar aquests nois/es des de França i fer el seu seguiment personal. Durant el temps que va operar en aquest país va fer altres 

tasques socials per recolzar projectes locals. Va construir amb diferents donacions provinents de França, el primer orfenat de la regió de Bobo 

Dioulasso. També va recolzar l’associació Tié en els diferents projectes que desenvolupaven pels drets dels infants.  

Actualment Esso s’ha jubilat i degut als seus problemes de salut no pot viatjat amb tanta freqüència a Bobo. Ell és un col·laborador habitual de 

NouSol ONG i conscient que la salut no li permet continuar la tasca que ha realitzat durant més de 25 anys ha ofert a NouSol que continuï amb la 

seva tasca. NouSol hereta la infraestructura que anat construint durant aquest temps com també tots els contactes de les autoritats locals, socials 

i sanitàries i sobretot la reputació que s’ha anat guanyant durant tot aquest temps. 
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MARC TEÒRIC 

Els drets de la infància (o drets del nen/a) són drets que posseeixen els nens, nenes i adolescents per la simple raó de néixer. Són inalienables, 

irrenunciables, innats i imprescindibles per a una bona infància, per tant són obligatoris. Aquests drets es troben recollits a: La Convenció sobre 

els drets de l'Infant. Aquests drets estan traduïts a tots els idiomes per tal que tothom els pugui comprendre. 

Els Drets dels infants queden recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant que té l’origen a l'any 1959 quan les Nacions Unides van aprovar 

una Declaració dels drets de l'infant que incloïa 10 principis contemplats en la Declaració Universal de Drets Humans. 

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.  

2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.  

3. Dret a un nom i a una nacionalitat.  

4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.  

5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment amb discapacitat.  

6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.  

7. Dret a l'educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar.  

8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.  

9. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball.  

10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom. 

Aquets 10 principis no eren suficient per a poder protegir els drets de la infància perquè legalment no tenia caràcter obligatori. Sis anys abans 

s'havia decidit que el Fons Internacional d'Emergència de les Nacions Unides per als nens (UNICEF) continués les seves labors com organisme 

especialitzat i permanent per a la protecció de la infància (denominant-ho oficialment Fons de Nacions Unides per a la infància). Llavors, el 1978, 

el Govern de Polònia va presentar a les Nacions Unides la versió provisional d'una Convenció sobre els Drets dels Infants. Però, van passar deu anys 

amb negociacions amb els governs de tot el món, líders religiosos, ONG i altres institucions fins que es va aconseguir aprovar el text final de la 

"Convenció sobre els Drets de l’Infant", el 20 de novembre de 1989, el compliment del qual seria obligatori per a tots els països que la ratifiquessin. 

La Convenció es va convertir en llei l’any 1990, després de ser signada i acceptada per 20 països, entre ells Espanya. 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 15 

 

La Convenció sobre els drets de l'infant va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides. A finals de 1997 havia estat rectificada 

per tots els països, excepte Somàlia i Estats Units. També, hi hagut problemes amb els articles 37 i 40 perquè parlen sobre la justícia dels menors 

i alguns països no hi estan d'acord. La Convenció té un total de 54 articles. 

Segons la Convenció "s’entén per infant tot ésser humà menor de 18 anys, tret que en virtut de la llei que li sigui aplicable hagi assolit la majoria 

d’edat abans" (article 1). 

Per poder disposar d'aquests drets, la gent els ha de donar i els infants, a canvi, tenen l'obligació de comportar-se d'una manera determinada: 

d'això se'n diu tenir deures específics com comportar-se i mantenir un respecte amb la persona que ha adoptat. Això vol dir, si volem que els drets 

de les persones del nostre voltant es respectin, tenim el deure de no vulnerar aquests drets i mantenir un respecte. Si volem que el lloc on vivim 

sigui agradable, l'hem de respectar, tant si només és nostre com si és de tots. 

DRETS DE L’INFANT 

La Convenció estableix el dret dels infants a ser infants, a no ser adults abans d'hora, a no haver de preocupar-se per l'alimentació, la salut o 

l'habitatge. Estableix que l'infant ha de ser estimat i protegit, que ha de poder dir el que pensa i el que sent, i que se l'ha d'escoltar i prendre 

seriosament. 

En els articles de la Convenció es recullen en els següents punts:  

1. Dret a no ser discriminat 

Els Estats han de garantir els drets d’aquesta Convenció a tot infant, sense excepció; i hauran de prendre les mesures que calguin per protegir els 

infants de tota classe de discriminació. Per tant, no s'ha de tenir en compte el lloc d'origen de l'infant ni tampoc el seu aspecte físic, ja que uns 

poden ser rossos, altres morens, d'entre altres. A més, no hi ha d'haver cap nen o nena sense necessitats cobertes, així doncs, els adults assoleixen 

la responsabilitat perquè aquestes necessitats siguin rebudes pels infants. 

2. Interès superior de l’infant 

Totes les mesures respecte a un infant han d’estar basades principalment en la seva consideració i el seu interès. Correspon a l’Estat d’assegurar 

una protecció i cura adequades, quan els pares o altres persones no tinguin capacitat per a fer-ho.  
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3. Aplicació dels drets 

És obligatori per a l’Estat adoptar les mesures necessàries per donar efectivitat a tots els drets reconeguts en la present Convenció.  

4. Direcció i orientació paternes 

És obligatori per a l’Estat respectar els drets i els deures dels pares o de familiars que siguin legalment responsables en ordre a donar-li, d’acord 

amb el desenvolupament de les capacitats de l’infant, la guia adequada per a exercir els seus drets.  

5. Dret a ser ciutadà. Supervivència i desenvolupament 

Tot infant té el dret intrínsec a la vida, a ser ciutadà i és obligació de l’Estat de garantir la seva supervivència i el seu desenvolupament. Cada infant 

ha de tenir totes les eines necessàries per a créixer correctament, com ara tenir una bona alimentació, bona salut i han de tenir l'ajuda suficient 

per a conèixer el món en què vivim. 

6. Dret a tenir nom i nacionalitat 

Tot infant té dret a un nom des del seu naixement i a obtenir una nacionalitat. Per tant, cada infant té el deure, doncs, d'estimar el lloc d'on prové.  

7. Preservació de la identitat 

L’Estat té l’obligació de protegir i, si cal, restablir la identitat de l’infant, en cas que es veiés privat de part o de tots els elements de la seva identitat, 

com ara nom, nacionalitat i vincles familiars.  

8. Separació dels progenitors 

És un dret de l’infant viure amb els seus progenitors, excepte en els casos en què la separació sigui necessària de cara a l’interès superior del mateix 

infant. És dret de l’infant mantenir contacte directe amb ambdós progenitors, si està separat d’un o de tots dos. Correspon a l’Estat responsabilitzar-

se d’aquest aspecte en cas que la separació hagi estat produïda per la seva acció.  

9. Reunificació familiar 

És dret dels infants i dels seus progenitors sortir de qualsevol país i entrar en el propi, amb vista a la reunificació familiar o al manteniment de la 

relació entre pares i fills.  
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10. Retencions i trasllats il·lícits 

És obligació de l’Estat adoptar les mesures que calguin per a lluitar contra les retencions i trasllats il·lícits d’infants a l’estranger, tant si és per un 

dels seus pares com per una tercera persona  

11. L’opinió de l’infant 

L’infant té dret a expressar la seva opinió i que aquesta sigui tinguda en compte en tots els assumptes que l’afectin.  

12. Llibertat d’expressió 

Tot infant té dret a cercar, rebre i difondre informacions i idees de tota classe, sempre que això no perjudiqui els drets dels altres.  

13. Llibertat de pensament, consciència i religió 

L’infant té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió sota el guiatge dels seus pares, d’acord amb el desenrotllament de les seves 

facultats, i de conformitat amb les limitacions establertes per la llei.  

14. Llibertat d’associació 

Tot infant té dret a la llibertat d’associació i de celebrar reunions, sempre que això no vagi contra els drets dels altres.  

15. Protecció de la vida privada 

Tot infant té dret a no ser objecte d’ingerències en la seva vida privada, família, domicili i correspondència, i a no ser atacat en el seu honor.  

16. Accés a la informació adequada 

Els mitjans de comunicació social acompleixen un paper important pel que fa a la difusió d’informació destinada als infants, que tingui com a 

finalitat promoure el seu benestar moral, el coneixement i comprensió entre els pobles, i que respecti la cultura de l’infant. És obligació de l’Estat 

prendre mesures de promoció respecte a això i protegir l’infant contra tota informació i material perjudicial per al seu benestar.  

17. Responsabilitat dels progenitors 

És responsabilitat primordial d’ambdós progenitors la criança dels infants i és deure de l’Estat brindar-los assistència en aquesta tasca.  
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18. Protecció contra els maltractaments 

És obligació de l’estat protegir els infants de totes les formes de maltractaments perpetrades pels progenitors o qualsevol altra persona responsable 

de la seva cura i establir mesures preventives i de seguiment pel que fa al cas.  

19. Adopció 

En els estats que reconeixen o permeten l’adopció, haurà de prevaldre sempre l’interès superior de l’infant i es tindran en compte totes les 

garanties necessàries per assegurar que l’adopció és admissible, així com les autoritzacions de les autoritats competents.  

20. Protecció dels infants privats del seu ambient familiar 

És obligació de l’Estat fornir una protecció especial als infants privats del seu ambient familiar i assegurar que puguin beneficiar-se d’alternatives 

apropiades que substitueixin l’atenció familiar o de la col·locació en un establiment apropiat, tenint en compte l’origen cultural de l’infant.  

21. Infants refugiats 

Una protecció especial serà proporcionada als infants considerats refugiats o que sol·licitin l’estatut de refugiats; i és obligació de l’Estat cooperar 

amb els organismes competents per garantir aquesta protecció i assistència.  

22. Infants amb diversitat funcional 

Els infants amb una diversitat funcional física o mental tenen dret a rebre atencions, educació i ensinistrament especials, destinats a assolir la seva 

autosuficiència i integració activa en la societat.  

23. Salut i serveis mèdics 

L’infant té dret a gaudir del més alt nivell possible de salut i a tenir accés a serveis mèdics i de rehabilitació, molt especialment en aquells serveis 

relacionats amb l’atenció primària de salut, les cures preventives i la disminució de la mortalitat infantil. L’Estat ha de prendre les mesures que 

calguin orientades a l’abolició de les pràctiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.  

24. Avaluació periòdica de l’internament 

L’infant que ha d’estar internat per les autoritats competents per a la seva atenció, protecció o tractament de salut física o mental, té dret a una 

avaluació periòdica de totes les circumstàncies que van motivar el seu internament.  



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 19 

 

25. Seguretat social 

Tot infant té dret a beneficiar-se de la seguretat social.  

26. Nivell de vida 

Tot infant té dret a beneficiar-se d’un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament i és responsabilitat primordial dels seus pares que li 

proporcionin. És obligació de l’Estat adoptar mesures apropiades perquè aquesta responsabilitat pugui ser assumida i que ho sigui de fet, si cal 

mitjançant el pagament de la pensió alimentària. Així doncs, l'infant ha de tenir unes condicions de vida favorables, ajudats pels adults i tenir una 

bona alimentació, un habitatge, descans i totes les atencions necessàries des del seu naixement.[5]  

27. Educació 

Tot infant té dret a l’educació i l’Estat té l’obligació d’assegurar-li almenys l’educació primària gratuïta i obligatòria. L’aplicació de la disciplina 

escolar haurà de respectar la dignitat de l’infant com a persona humana.  

28. Objectius de l’educació 

Els estats convenen que l’educació ha d’orientar-se al desplegament de la persona i les aptituds de l’infant, a fi de preparar-lo per a una vida adulta activa; i que 

ha d’infondre-li el respecte als drets humans fonamentals, el respecte envers els seus pares, la seva llengua i el seu entorn natural, i el respecte als seus valors 

culturals i nacionals tant com els de les altres civilitzacions.  

29. Infants pertanyents a minories o pobles indígenes 

És un dret dels infants que pertanyen a minories o a pobles indígenes tenir la seva pròpia vida cultural, practicar la seva religió i emprar el seu 

idioma.  

30. Esbarjo, jocs i activitats culturals 

L’infant té dret a l’esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals.  

31. Treball de menors 

És obligació de l’estat protegir l’infant contra l’acompliment de qualsevol treball nociu per a la seva salut, educació o desenvolupament; fixar edats  

mínimes d’admissió al treball i reglamentar-ne les condicions.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_de_la_inf%C3%A0ncia#cite_note-parlament-5
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32. Ús i tràfic d’estupefaents 

És un dret dels infants ser protegits contra l’ús d’estupefaents i substàncies psicotròpiques; i els estats prendran mesures per impedir que estiguin 

involucrats en la producció o distribució d’aquesta mena de substàncies.  

33. Explotació sexual 

És un dret dels infants ser protegits de l’explotació i abús sexuals, incloent la prostitució i la seva utilització en pràctiques pornogràfiques.  

34. Tortura i privació de llibertat 

Cap infant no serà sotmès a tortura, a penes o tractes cruels, inhumans o degradants, a la pena capital, a la presó perpètua i a la detenció o 

empresonament il·legals o arbitraris. Tot infant privat de llibertat haurà de ser tractat amb humanitat, estarà separat dels adults, tindrà dret a 

mantenir contacte amb la seva família i a tenir accés ràpid a l’assistència jurídica o a altra assistència adequada.  

35. Venda i tràfic d’infants (Aquest article esdevé clau en el projecte que volem desenvolupar) 

És obligació de l’estat prendre totes les mesures necessàries per prevenir la venda i el tràfic d’infants.  

36. Altres formes d’explotació (Aquest article esdevé clau en el projecte que volem desenvolupar) 

És dret de l’infant rebre protecció contra totes les altres formes d’explotació no considerades en els quatre articles anteriors.  

37. Conflictes armats 

Cap infant que no hagi complert els quinze anys d’edat no haurà de participar directament en hostilitats o ser reclutat per les forces armades. Tots 

els infants afectats per conflictes armats tenen dret a rebre una protecció i una cura especials  

38. Recuperació i reintegració social (Aquest article esdevé clau en el projecte que volem desenvolupar) 

És obligació de l’Estat prendre les mesures apropiades perquè els infants víctimes de la tortura, de conflictes armats, d’abandó o d’explotació 

rebin un tractament convenient que asseguri la seva recuperació i reintegració social.  
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39. Administració de la justícia de menors 

Tot infant acusat o declarat d’haver infringit les lleis té dret que se li respectin els seus drets fonamentals i en particular el dret a beneficiar-se de 

totes les garanties d’un procediment equitatiu, fins i tot de disposar d’assistència jurídica o d’alguna altra assistència adequada en la preparació i 

presentació de la seva defensa. Sempre que sigui possible, s’evitarà de recórrer a procediments judicials i a la internació en institucions.  

40. La norma més favorable 

En cas que una disposició establerta per una llei nacional o un altre instrument internacional vigent en qualsevol Estat sigui més favorable que la 

disposició anàloga d’aquesta Convenció, s’aplicarà la norma més beneficiosa. 

DESTINATARIS I DESTINATARIES 

Els destinataris directes són: 

 300 nens i nens que viuen al carrer o estan en situació de vulnerabilitat, exclusió social o sota qualsevol tipus d’abús. 

 220 famílies del nens i nenes que estan en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. 

 10 associacions de Bobo Dioulasso que treballen pels drets dels infants. 

 L’Associació de Dones Gnataga, 30 integrants, entre junta directiva, col·laboradores, beneficiaries i voluntàries. 

 L’Associació Tié i tot els seus membres, 50 integrants entre junta directiva, professionals, col·laboradors i voluntaris/es  

Els destinataris indirectes són: 

 Tots els nens/es de Burkina Faso. 

 Totes les persones que tinguin accés al material audiovisual a Burkina Faso i a Catalunya. 

 Totes les persones que accedeixin a les jornades de debat i sensibilització a Burkina Faso i a Catalunya. 
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CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL DE BURKINA FASO 

Burkina Faso és un dels països més pobres del món, i ocupa el lloc 185 de 188 països que estan inclosos a l’índex de desenvolupament humà. 

Aquest índex mesura la comparativa de l'esperança de vida, l'alfabetització, l'educació i el nivell de vida corresponent a països de tot el món. 

Gairebé 90% de la seva població viu de l'agricultura, la qual sofreix amb les sequeres. El cotó és el principal producte d'exportació. El seu alt índex 

de creixement poblacional juntament amb l'aridesa del seu sòl són factors que influeixen en forma rellevant en el seu índex de pobresa. 

L'agricultura representa el 32% del seu producte brut intern i dóna treball al 92% de la seva població treballadora. Es destaca la cura del bestiar, i 

especialment en el sud i el sud-oest el cultiu de sorgo, mill, blat de moro, cacauet, arròs i cotó. 

La falta de treball, s’estima que més un 70% de la població està a l’atur, causa una molt alta taxa d'emigració: per exemple, hi ha tres milions de 

persones natives de Burkina Faso que viuen a la Costa d'Ivori. Segons els informes del Banc Central dels Estats de l'Àfrica Occidental, aquests 

emigrants envien per any diverses desenes de milers de milions de francs CFA a Burkina Faso.  

Demografia 

L’esperança de vida és de 59 anys. La taxa de mortalitat és molt alta a causa de la sida, que afecta el creixement demogràfic natural de la regió. La 

mortalitat infantil és situa al voltant del 88,6 %.  La majoria de la població pertany a dues ètnies principals: els voltaics (que van absorbir els històrics 

mossi) i els mande. Les zones del sud són les més poblades, amb una densitat que de vegades força l'emigració. Hi conviuen religions animistes 

africanes, el cristianisme i l'islam. La llengua oficial n'és el francès. 

Ensenyament 

Un dels desafiaments principals de l'estat és millorar la seva educació, ja que menys d'una tercera part dels nens rep educació primària, malgrat la 

presumpta obligatorietat de l'escolarització gratuïta fins als 16 anys. L'índex d'analfabetisme és un dels més elevats de tot el món, sobretot el de 

les dones que està al voltant del 72 %. 
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Situació política actual 

Des el 30 d'octubre de 2014 fins el 29 de novembre de 2015, el país va estar immers en un procés de transició liderat per un govern provisional de 

caràcter militar sorgit d'un cop d'Estat que es va consumar després de dies d'aixecaments i revoltes. El president Compaoré va ser deposat per la 

força, i la prefectura d'Estat va ser assumida per Yacouba Isaac Zida, i va iniciar un procés constituent. 

El 29 de novembre de 2015 es van realitzar les primeres eleccions generals, en les quals va resultar guanyador Roch Marc Christian Kaboré amb el 

53,5% dels vots. 

El nord de Burkina Faso, frontera amb Malí viu una inseguretat permanent degut a l’arribada de milers de refugiats provinents de Malí i per atacs 

terroristes de grups armats provinents d’aquest país. S’estima que hi ha al voltant de 100.000 refugiats provinents de Malí a Burkina Faso 

EL TRÀFIC DE PERSONES, ESPECIALMENT DONES I NENS/ES A L’ÀFRICA CENTRAL I OCCIDENTAL 

Lluny de reduir-se, el problema del trànsit infantil a Àfrica Central i Occidental està creixent a causa de la debilitat dels sistemes judicials i la 

vulnerabilitat dels pares i els nens/es. Al segle XXI el tràfic de persones continua existint, encara que en noves formes que priven a milers de 

persones dels seus drets fonamentals. Els traficants traslladen i exploten homes, dones i nens com si fossin béns materials, maltractant-, explotant-

sexual i/o econòmicament i traspassant a través de les fronteres, de la mateixa manera que farien amb drogues il·legals o armes. El problema no 

és nou, ja sigui a l'Àfrica o en el món. Les seves arrels troben en conductes socials i culturals històriques dels països implicats, conjuntament amb 

l'empobriment de les societats. 

L'emigració no és sinònim de trànsit, però no obstant això hi ha un conjunt de factors essencialment econòmics que poden transformar l'emigració 

a trànsit. L'explotació existeix independentment del trànsit. La diferència respecte a l'explotació i de l'emigració es troba en la manera en què la 

persona és captada i les condicions sota les que posteriorment treballa. És la combinació de captació, transport i explotació final als quals se sotmet 

la víctima el que fa del trànsit un problema diferent. 

El trànsit és un problema que afecta els drets humans en tant en que hi ha una violació de la dignitat i de la integritat de la persona, de la seva 

llibertat de moviment i fins i tot en ocasions, del seu dret a la vida. És des d'aquesta perspectiva on el protocol addicional de la Convenció de les 

Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i nens, 
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conegut com a protocol de Palerm, dóna una definició del trànsit i emfatitza el establiment de mesures legislatives i punitives. L'article 3a del 

protocol defineix el tràfic de persones com: 

"La captació, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció de persones, recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o altres formes de coacció, al 

rapte, al frau, a l'engany, a l'abús de poder o d'una situació de vulnerabilitat o a la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el 

consentiment d'una persona que tingui autoritat sobre una altra, amb fins d'explotació. Aquesta explotació inclourà, com a mínim, l'explotació de 

la prostitució aliena o altres formes d'explotació sexual, els treballs o serveis forçats, l'esclavitud o les pràctiques anàlogues a l'esclavitud, la servitud 

o l'extracció d'òrgans. " 

Causes del trànsit a l'Àfrica Central i Occidental 

Les causes que originen el trànsit a l'Àfrica Central i Occidental són complexes, i sovint estan interrelacionades. Si els informes sobre el tràfic 

d'éssers humans mostren repetidament la pobresa com la causa més visible, una anàlisi profunda demostra que els següents factors són també 

"elements de pressió", sovint exacerbats a l'Àfrica central i occidental per situacions d'inestabilitat o conflicte: 

 Tradicions i valors culturals. 

 Discriminació de gènere. 

 Canvis socials que alteren els patrons migratoris i les necessitats de treball. 

 L'evolució de les famílies africanes, induïda per la ràpida urbanització i marcada per una alteració de les formes esteses i comunitàries de 

solidaritat. 

En una regió en la qual el trànsit es troba sovint dirigit per una demanda molt diversa, és essencial no descuidar la dimensió dels "factors de 

pressió". D'acord amb un informe difós el 2004 pel centre d'Estudis Innocenti, "El tràfic d'éssers humans, especialment dones i nens, a l'Àfrica", hi 

ha cinc àrees que mereixen una atenció especial: 

 L'explotació sexual. 

 Altres formes d'explotació econòmica (el treball domèstic i el treball en l'agricultura comercial i en les plantacions). 

 Les pràctiques tradicionals. 

 l'adopció 
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 Els conflictes (reclutament de nens i nenes per a la participació al les hostilitats i activitats relacionades). 

El trànsit és un procés dinàmic i les vies emprades poden canviar ràpidament d'acord amb el context polític, econòmic i legal. Avui dia no hi ha cap 

país a la regió que no afronti el tràfic de persones, particularment el de dones i nens. Però de la mateixa manera, cap país pot dir exactament 

quantes víctimes del tràfic hi ha, perquè no es fan servir mètodes de recollida de dades estadístiques per determinar la dimensió del problema. 

Cada vegada hi ha més informes i enquestes nacionals sobre el problema del trànsit a l'Àfrica Central i Occidental. Ofereixen un millor coneixement 

de la configuració d'aquest problema complex en el qual tots els factors interactuen. No obstant això, no hi ha dades absolutes sobre el tràfic de 

nens i nenes. L'Organització Mundial del Treball (OIT) estima una xifra aproximada d'1,2 víctimes del tràfic infantil, de les quals el 32% són africanes. 

Lluny de reduir-se, el problema del trànsit infantil a Àfrica Central i Occidental està creixent a causa de la debilitat dels sistemes judicials i la 

vulnerabilitat dels pares i els nens. 

JUSTIFICACIÓ 

ELS PROBLEMES/SITUACIÓ/NECESITAT A RESOLDRE 

Bobo Dioulasso està situada a pocs kilòmetres de les fronteres de Costa de Marfil i de Mali. Degut a la seva situació estratègica operen moltes 

màfies d’esclavatge infantil que es dediquen a captar nens/es del carrer de Bobo o que els traslladen d’altres indrets per les vies de comunicació 

de la ciutat. Bobo és el punt de parada per després organitzar com passar el nen/a per la frontera de Mali o de Costa de Marfil esquivant els 

controls de seguretat fronterers. Normalment les màfies treballen en xarxa amb les empreses de transports privats de passatgers o mercaderies. 

Amaguen els nens/es en els autobusos o els camions. Els nens/es van pel seu propi peu, animats per les falses esperances de millorar la seva 

situació i/o la de la seva família. Aquests nens/es acaben sent explotats a plantacions d’arròs de Mali o a plantacions de Cacau de Costa de Marfil. 

La situació es tan dramàtica que L’ACNUR junt amb les ONG Save the Children i Terres des Homes, està implementant el programa internacional, 

Nens Emigrants Treballadors. Aquest programa ha construït petits centres d’acollida en totes els passos fronteres de l’Africa de l’Oest per poder 

identificar i acollir els nens/es que viatgen sols sense papers o sense el permís els pares.   
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Aquestes màfies s’aprofiten de la vulnerabilitat de les persones d’un dels països més pobres de la terra, com també s’aprofiten dels milers de 

nens/es refugiats procedents de Mali que han creuat la frontera, fugint del conflicte, sense cap parent o tutor que es faci càrrec d’ells. Malí es 

troba sota la inestabilitat d’un conflicte civil degut als grups armats que hi ha instal·lats al nord del país. 

Actualment l’Associació Tié té identificats més de 200 nens/es que viuen al carrer. El 40 per cent d’aquests menors treballen demanant almoina 

per les escoles Coràniques de la zona. Malauradament en aquest cas aquests nens/es no es poden identificar ni intentar una reinserció familiar o 

social per que estan sota la tutela de l’Imam. Alguns d’aquests nens/es acaben en els Camps d’arròs d Malí, en tant que algunes escoles Coràniques 

de Bobo treballen en xarxa amb les de Malí on necessiten mà d’obra per recollir l’arròs. El 60 per cent restant treballen demanant almoina per 

petites màfies locals. En aquests casos l’associació Tié fa una identificació i un seguiment de tots els casos, tant de nens/es que són de Bobo o dels 

voltants com dels nens/es que estan de pas. 

L’associació Tié fa 25 anys que treballa pels drets dels infants, és l’única associació local de Bobo que fa el treball de Camp, on els educadors surten 

periòdicament a identificar tots els nens/es que viuen al carrer. Tié s’ha finançat durant aquests temps gracies a les donacions internacionals 

provinents de França. Aquestes donacions provenien de fons públics, ajuntaments, diputacions i escoles privades com també de donacions 

privades. Mai ha rebut fons públics de Burkina Faso, si ha rebut el seu suport institucional. Durant aquest temps han pogut construir un Centre per 

acollir 40 nens/es del carrer. El ministeri de benestar només els hi va concedir el permís per acollir els nens/es durant el dia. Per tant aquesta 

infraestructura tot i estar completament equipada funciona només com a Centre de dia per nens del carrer. Les nenes identificades per Tié les 

deriven a una organització catòlica del Brasil, ubicada a Bobo i que té un programa específic per acollir i per reinserció social de les nenes que viuen 

al carrer. 

Degut al canvi de polítiques internacionals de França envers els països ex colonials africans, Tié ha anat perdent poc a poc el suports econòmics 

francesos tant públics com privats. De fet aquest 2018 ha sigut el primer any que no han rebut cap fons internacional. Per aquest motiu el Centre 

de dia que tan bon servei donava no ha pogut obrir les seves portes durant tot aquest any 2018. Actualment l’ACNUR treballa en xarxa amb Tié i 

està fent unes petites obres en una part del Centre de dia de Tié per tal d’acollir temporalment els nens/es identificats a les fronteres. Creiem que 

el projecte Nens/es emigrants treballadors/es és molt necessari però creiem més necessari el treball de prevenció que realitzava Tié, identificant 

els nens/es i les seves famílies i intentant, en els casos possibles, la seva reconciliació. Es vital intentar que aquests nens/es no arribin a ser captats 

per les màfies. Una vegada identificat algun nen/a a les fronteres, és fa molt difícil la reinserció social en tant que les màfies els han convençut que 

tindran una vida millor i possiblement els nens/es s’escapin i acabin aconseguint passar la frontera il·legalment. A més la legislació no és del tot 

clara i les autoritats a les fronteres no poden fer gran cosa. 
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MARC LÓGIC D’INTERVENCIÓ 

OBJECTIU GENERAL 

Millorar les condicions de vida dels nens i nenes que viuen al carrer i aconseguir la seva reinserció social. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 OE1: Reobertura del Centre de dia Tié per nens del Carrer. 

Indicador verificable OE1:  Informes dels Nens del carrer que s’han beneficiat de l’obertura del Centre Tié. 

 OE2: Apoderar l’Associació Tié i els seus integrants per aconseguir que siguin autosuficients com també per millorar les seves 

intervencions. 

Indicador verificable OE2:  Memòria sobre les intervencions socioeducatives i de la situació econòmica de l’Assoc. Tié abans i després de les 

activitats programades. 

 OE3: Aconseguir la reconciliació familiar dels nens/es del carrer amb les seves famílies. 

Indicador verificable OE3:  Informes dels seguiments dels casos que sigui possible la reconciliació familiar. 

 OE4: Evitar que els nens/es acabin en mans de les màfies d’esclavatge o sota qualsevol tipus d’abús. 

Indicador verificable OE4: Informes dels casos dels nens/es més vulnerables i més susceptibles d’acabar en mans de les màfies i que s’ha aconseguit 

la seva reinserció. 

OE5: Crear debat social per aconseguir incidència política per tal de millorar les polítiques en defensa del drets dels infants. 

Indicador verificable OE5:  Realització de un Documental audiovisual i material multimèdia. 
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ACTIVITATS PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS, RESULTATS, INDICADORS I FONS DE 

VERIFICACIÓ  

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A1 Avaluació inicial de les necessitats i els recursos locals abans de concretar 

els plans i polítiques del projecte 

Memòria del projecte 1,2,3 

A2 Identificació i redacció del projecte Memòria del projecte 4,5 

OE1 - Reobertura del Centre de dia Tié per nens del Carrer.  

Número Resultats Indicadors  

R1 Acollits 25 nens diaris del carrer al Centre Tié Fotografies de les activitats diàries al centre. Llistat 

diari dels usuaris. 

 

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A3 Planificació econòmica de la reobertura del Centre Memòria de la planificació 2, 3, 8 

A4 Injecció dels fons necessaris per tal de reobrir el Centre  

 

Informe mensual dels nens beneficiats. Fotografies. 8,9,10,11,12 

A5 Identificació i captació dels nens/es del carrer de Bobo Dioulasso 

 

Informe dels nens/es identificats 8,9,10,11,12 
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Número Resultats Indicadors  

R2 Millorada la Salud mental i física dels nens dels carrer. El 90 % dels usuaris del Centre han millorat la seva 

salut mental i física 

 

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A6 Reobertura de la cuina del Centre Tié per proporcionar 3 àpats diaris per 

25 nens 

Informe mensual dels nens beneficiats. Fotografies. 

Factures menjar 

8,9,10,11,12 

A7 Programa per millorar la higiene diària dels nens Informe del programa 8,9,10,11,12 

A8 Activitats socioeducatives i de lleure per millorar la autoestima dels nens Informe del programa 8,9,10,11,12 

OE2 - Apoderar l’Associació Tié i els seus integrants per aconseguir que siguin autosuficients com també per millorar les seves 

intervencions. 

 

Número Resultats Indicadors  

R3  El Centre Tié obté noves vies de finançament Rebuts de donacions. Contractes de lloguer  

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A9 Formació als integrants de l’associació Tié en matèria d’obtenció de fons a 

través del Micromecenatge, Crowdfounding i activitats econòmiques 

pròpies. 

Informe de les formacions, fotografies i llista 

d’assistència 

2, 9 
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A10 Planificació econòmica, amb l’Associació Tié, de la reobertura del Centre i 

el lloguer de les 64 botigues-magatzem 

Informe de la planificació 2,8 

Número Resultats Indicadors  

R4  Construïts i llogats 3 botigues-magatzem (2 gran un de petit) Fotografies botigues, factures materials, contracte de 

lloguers 

 

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A11 Identificació i selecció dels materials constructius i de les empreses de 

distribució dels materials 

Informe dels materials, preus i empreses de 

distribució 

9 

A12 Realització del plànols per la construcció de 63 botigues-magatzems al 

volant del mur del Centre Tié 

Plànols de la construcció 9 

A13 Construcció i lloguer de tres botigues-magatzems per llogar, 2 grans i 1 

petita 

Factures materials. Fotografies de les botigues 9,10 

Número Resultats Indicadors  

R5 Formats els professionals del Centre Tié El 80 % dels professionals del Centre utilitzen i 

combinen les tècniques apreses 

 

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A14 Seguiment i avaluació conjunta de les intervencions socioeducatives de 

l’Associació Tié 

Informe de les avaluacions 8,9,10,11,12 
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A15 Formació als professionals del Centre Tié per millorar la reinserció social 

dels nens del carrer 

Informe de les formacions, fotografies i llista 

d’assistència 

9 

OE3- Aconseguir la reconciliació familiar dels nens del carrer amb les seves famílies.  

Número Resultats Indicadors  

R5 Millorada la relació dels usuaris del Centre amb les seves famílies. El 10 % dels usuaris del Centre s’ha reconciliat amb la 

seva família. 

 

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A16 Identificades les famílies dels nens del carrer, en el cas que tinguin Fitxa dels usuaris i les seves famílies 8,9,10,11,12 

A17 Programa per aconseguir la reconciliació familiar, en els casos que sigui 

possible 

Informe del programa i enquesta sobre els nens que 

han aconseguit la reconciliació familiar 

8,9,10,11,12 

OE4- Evitar que els nens/es acabin en mans de les màfies d’esclavatge o sota qualsevol tipus d’abús.  

Número Resultats Indicadors  

R6 Sensibilitzats els nens/es sobre les conseqüències d’acabar sota la tutela 
de les màfies. 

El 80 % sap reconèixer les situacions de risc de patir 

abusos 

 

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A18 Activitats socioeducatives i lúdiques per tal que puguin identificar 

situacions de risc 

Informe de les activitats i fotografies 8,9,10,11,12 

A19 Identificació i seguiment dels nens/es més vulnerables Informe dels nens/es més vulnerables 8,9,10,11,12 
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OE5- Crear debat social per aconseguir incidència política per tal de millorar les polítiques en defensa del drets dels infants.  

Número Resultats Indicadors  

R7 Realitzat Documental audiovisual i material multimèdia sobre els 
nens/es del carrer. 

El documental i el material tindrà sortida en diferents 

medis de comunicació catalans i africans. 

 

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A20 Producció de documental audiovisual i material multimèdia 

 

Documental i material audiovisual 8,9,10,11,12 

A21 Promoció del Documental a medis de comunicació catalans i africans Informe de la difusió aconseguida del documental 12 

JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE  

Número Activitats Font de Verificació Cronograma 

   12 mesos 

A22 Informe de seguiment del projecte Memòria de l’Informe de seguiment 10 

A23 Informe final que reflecteixi el desenvolupament de tot el projecte Memòria de l’Informe final 13 

A24 Justificació del projecte Memòria de la justificació 12 
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METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ 

INTERVENCIÓ PER TAL DE QUE L’ASSOCIACIÓ TIÉ ESDEVINGUI AUTOSUFICENT 

L’equip de NouSol es va desplaçar a Burkina Faso els mesos de febrer i març, durant aquest temps van identificar junt amb l’equip de Tié diferents 

activitats econòmiques per que pogués desenvolupar l’associació. Vam escollir una activitat econòmica que a part també podia ajudar en la 

reinserció social dels nens del carrer. El Centre de Dia disposa de molt de terreny i està envoltat d’un mur d’uns 3 metres d’alt i que té forma 

quadrada. El Centre té el permís d’obres per poder construir fins a tres metres des de del mur al carrer. Molts comerciants de la zona coneixedors 

d’aquest permís han demanat a l’associació poder construir la seva botiga o magatzem en tant que el Centre estar ubicat estratègicament en un 

barri popular de la ciutat.  

Aquesta demanda ens a donat la idea de construir 64 botigues magatzems en tota la llargada del mur del Centre. Es construirien 54 magatzems 

petits i 12 de grans. Aquestes botigues tindran un preu de lloguer de 25.000 CFA (38€) les petites i 40.000 CFA (61€) les grans. Aquesta intervenció 

tindria una durada de tres anys. 

INTERVENCIÓ PER LA REINSERCIÓ SOCIAL DELS NENS DEL CARRER 

Una de les condicions per poder tenir la botiga o magatzem serà la firma d’un contracte per tal que els nens adolescents del carrer puguin realitzar 

practiques en aquests negocis. Seran unes hores setmanals a pactar i on els nens podran aprendre un ofici, principal demanda dels nens, a canvi 

d’una rebaixa mensual del lloguer. En el contracte quedaria palès que qualsevol problema o despesa derivats d’aquestes practiques anirien a càrrec 

de l’associació Tié.  

INTERVENCIÓ PER TAL DE MILLORAR LES POLÍTIQUES PER LLUITAR CONTRA L’ESCLAVATGE INFANTIL 

Creiem necessari la sensibilització social i política contra la xacra de l’esclavatge infantil. Hem pogut comprovar com hi han diferents recursos, i 

xarxes creades les quals no acaben de funcionar per una falta de voluntat política. Per aquest motiu pretenem realitzar un documental audiovisual 

sobre aquesta problemàtica. i a través d’ell realitzarem unes jornades de debats sobre la situació actual dels drets dels infants a l’Africa de l’Oest. 

Aquestes jornades les organitzarem a Bobo Dioulasso i a la capital Ouagadougou.  
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A part d’aquestes jornades pretenem moure el documental en els diferents medis de comunicació de Burkina Faso, tan diaris, televisió i ràdios, 

tant públiques com privades. Aquesta seria la intervenció per tal de crear debat social i optar a millorar les polítiques per lluitar contra l’esclavatge 

infantil. 

INTERVENCIÓ PER TAL D’AVALUAR LA SALUT DELS NENS/ES DEL CARRER 

Volem crear una fitxa sanitària de tots els nens/es identificats per tal d’avaluar la seva salut. Molts d’aquests nens/es provenen de famílies 

desestructurades, en molt casos portadores de la Sida, la Sífilis o extoxicòmans. Per tant es de vital importància poder fer un diagnòstic per tal de 

prevenir el deteriorament de la salut dels infants. 

DURACIÓ TOTAL DEL PROJECTE 

El projecte tindrà una durada de tres anys, de gener del 2018 al desembre de 2020.  

INTERVENCIONS A L’ANY 2018 

1 INTERVENCIÓ, REOBERTURA CENTRE DE DIA DE NENS DEL CARRER 

La primera intervenció serà la injectar fons per tal de reobrir el Centre. Per captar els nens del carrer és necessari poder oferir-los tres àpats diaris. 

Una vegada els nens comencen a venir els educadors es van guanyant la seva confiança per tal de saber d’on provenen i on està la seva família, en 

el cas que tinguin. Per tant s’injectaran fons al Centre per tal d’organitzar els tres àpats per uns 25 nens diaris, des d’agost fins a desembre de 2018. 

2 INTERVENCIÓ, REALITZACIÓ DE PLANOLS PER LA CONSTRUCCIÓ DE 64 BOTIGUES-MAGATZEM  

La segona intervenció serà la de l’activitat econòmica. És realitzaran els plànols per la construcció de 54 botigues-magatzems petits ( 5m x 3m) i 9 

botigues-magatzems grans (8m x 3m) al voltant del mur del Centre de dia per nens del Carrer de Bobo. És buscaran materials barats, locals i 

sostenibles per tal de que totes les botigues es construeixin igual per seguir una línia arquitectònica com també per aconseguir un preus competitius 

dels materials que s’utilitzaran.  
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3 INTERVENCIÓ, CONSTRUCCIÓ DE TRES BOTIGUES-MAGATZEM PER LLOGAR 

Aquest 2018 es pretén construir 2 botigues grans i una petita per llogar. Aquestes botigues serviran de model per la construcció de les altres. Les 

altres 60 botigues se les pagaran els mateixos propietaris i no pagaran el lloguer durant 2 anys.  

4 INTERVENCIÓ, REALITZACIÓ DOCUMENTAL AUDIOVISUAL 

Està previst rebre la Beca DEVreporter 2018 per la realització d’un documental audiovisual sobre la problemàtica dels nens del carrer. Periodistes 

de l’ANC,  és desplaçaran a Bobo Dioulasso per realitzar el documental. El documental servirà per crear debat social i aconseguir incidència política 

tant a Catalunya com a Burkina Faso.  

El documental intentarà donar veu als nens per que ens expliquin des de la seva perspectiva, la seva situació, els seus problemes i somnis. També 

s’entrevistaran a diferents experts dels drets dels infants com també a diferents polítics de l’Africa de l’Oest. 

5 INTERVENCIÓ, ORGANITZACIÓ CAMP DE TREBALL VOLUNTARI I SOCIAL A BOBO DIOULASSO 

Durant l’estiu de 2018 està prevista l’arribada de diferents voluntaris de l’àmbit educatiu a Bobo Dioulasso. Per una banda aquests voluntaris 

recolzaran les tasques dels cooperants de NouSol com també als integrants de l’associació Tié. Per un altre ajudaran en l’autofinançament del 

projecte. 

INTERVENCIONS A L’ANY 2019 

L’any 2019 es pretén realitzar aquestes activitats: 

1 INTERVENCIÓ, CONSTRUCCIÓ DE BOTIGUES-MAGATZEM PER LLOGAR 

Amb els models de les tres botigues construïdes es pretén aconseguir que els botiguers o professionals paguin la construcció del seu espai a canvi 

de l’excepció del lloguer durant dos anys. 
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2 INTERVENCIÓ, LLOGUER DE LES  BOTIGUES, REDACCIÓ I POSADA EN MARXA DE CONTRACTE DE PRÀCTIQUES PER NENS DEL 
CARRER 

Lloguer de les 3 botigues construïdes amb un valor aproximat de 150 € mensuals. Redacció i posada en marxa del contracte de pràctiques per nens 

del carrer. 

3 INTERVENCIÓ, PROGRAMA SOCIOSANITARI PER ELS NENS DEL CARRER 

Està prevista l’arribada de la Doctora Pediatra Natalia Richat, cooperant de NouSol ONG per tal de desenvolupar un programa sociosanitari. Es 

realitzarà una fitxa sanitària de tots els nens/es usuaris del Centre de Dia. Es pretén treballar amb xarxa amb els sistema de Salud pública. 

4 INTERVENCIÓ, ORGANITZACIÓ DE TAULES DE DEBAT  SOBRE LA SITUACIÓ DELS INFANTS 

Es pretén organitzar diferents jornades de debat a Ouagadougou i Bobo Dioulasso i Catalunya per tractar la vulneració dels drets dels infants. 

Difusió del material audiovisual a medis de comunicació africans i catalans. 

5 INTERVENCIÓ, CREACIÓ DEL MICROMECENATGE TEAMING 1€ AL MES, PER AJUDAR ACONSEGUIR FONS PER LA MANUTENCIÓ 
DIARIA DELS NENS AL CENTRE TIÉ 

Després de les formacions d’autofinançament de l’any 2019 a l’Associació Tié, es pretén posar en marxa aquesta campanya de Micromecenatge 

permanent utilitzant el material audiovisual creat. 

6 INTERVENCIÓ, FORMACIÓ EN PUBLICITAT I XARXES SOCIALS, CREACIÓ DE LA WEB DE L’ASSOCIACIÓ 

Formació en Social Media als integrants de l’Associació Tié així com la creació de la seva pàgina web. 

7 INTERVENCIÓ, CONTINUACIÓ CAMP DE TREBALL I ORGANITZACIÓ DE VIATGES ÈTICS I RESPONSABLES A BOBO DIOULASSO 

Es continuarà organitzant un camp internacional de treball voluntari i social com també viatges ètics i solidaris per a grups de persones d’Europa o 

occident en general. Aquests viatges aniran destinats per persones que no volen fer voluntariats però volen viatjar de forma diferent, els guanys 

d’aquets viatges aniran destinats al Centre Tié. 



PROJECTE REOBERTURA DEL CENTRE DE DIA PER NENS  
                                                                                                                                                                                                                                                         DEL CARRER DE BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO 

 37 

 

INTERVENCIONS A L’ANY 2020 

L’últim any es pretén consolidar l’autofinançament del Centre Tié acabant de construir les botigues-magatzem restants. Es realitzarà un pla 

econòmic amb les dades dels lloguers i la data de finalització de l’excepció del lloguer. Continuarem en la recerca de diversificació d’activitats 

econòmiques per l’autofinançament. Finalment es farà una avaluació complerta de l’impacte del projecte. 

 
Sortida lúdica amb usuaris del Centre  
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CRONOGRAMA D’ACTIVITATS 

ACTIVITATS A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Avaluació inicial de les necessitats i els recursos locals abans de concretar els 

plans i polítiques del projecte 

1 X X X          

Identificació i redacció del projecte 2    X X        

Planificació econòmica de la reobertura del Centre 3  X X     X     

Injecció dels fons necessaris per tal de reobrir el Centre  4        X X X X X 

Identificació i captació dels nens/es del carrer de Bobo Dioulasso 5        X X X X X 

Reobertura d la cuina del Centre Tié x proporcionar 3 àpats diaris per 25 nens 6        X X X X X 

Programa per millorar la higiene diària dels nens 7        X X X X X 

Activitats socioeducatives i de lleure per millorar la autoestima dels nens 8        X X X X X 

Formació als integrants de l’associació Tié en matèria d’obtenció de fons a 

través del Micromecenatge, Crowdfounding i activitats econòmiques pròpies. 

9  X       X    

Planificació econòmica, amb l’Associació Tié, de la reobertura del Centre 10  X      X     

Identificació i selecció dels materials constructius i de les empreses de 

distribució dels materials 

11           X  
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ACTIVITATS A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realització del plànols per la construcció de 64 botigues-magatzems al 

volant del mur del Centre Tié 

12         X    

Construcció de tres botigues-magatzems per llogar, 2 grans i 1 petita 13         X X   

Seguiment, avaluació conjunta de les intervencions socioeducatives de 

l’Associació Tié 

14        X X X X X 

Formació als professionals del Centre Tié per millorar la reinserció social dels 

nens del carrer 

15         X    

Identificades les famílies dels nens del carrer, en el cas que tinguin 16        X X X X X 

Programa x aconseguir la reconciliació familiar, en els casos q sigui possible 17        X X X X X 

Activitats socioeducatives i lúdiques per tal que puguin identificar 

situacions de risc 

18        X X X X X 

Activitats socioeducatives i lúdiques per tal que puguin identificar 

situacions de risc 

19        X X X X X 

Producció de documental audiovisual i material multimèdia 20        X X X X X 

Promoció del Documental a medis de comunicació catalans i africans 21            X 

Informe de seguiment del projecte 22          X  X 
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Informe final que reflecteixi el desenvolupament de tot el projecte 23            X 

Justificació del projecte 24            X 

SENSIBILITZACIÓ I ESTRATEGIA DE DIFUSIÓ A GIRONA 

Periodistes de la ANC de Girona es desplaçaran a la tardor a Bobo Dioulasso per tal de realitzar conjuntament amb NouSol Films un Documental 

sobre la situació dels nens emigrants treballadors, de Burkina Faso i sobre la vulneració dels drets dels infants a l’Àfrica de l’Oest. 

Aquest documental es pretén finançar a través de la Beca DEVreporter 2018. Aquesta beca valora de manera prioritària les temàtiques de 

migracions, de desigualtat de gènere i de canvi climàtic, i té com a objectius: 

 Facilitar la realització de reportatges periodístics de qualitat que tractin, de manera genèrica, temàtiques relacionades amb la cooperació i 

l’educació per al desenvolupament, la pau i/o els drets humans, enteses en el seu sentit més ampli, com a Justícia Global. 

 Incentivar la col·laboració entre organitzacions catalanes sense ànim de lucre, actives en el sector de la cooperació al desenvolupament, la 

pau i/o els drets humans i periodistes i mitjans promoure espais d’intercanvi i de formació entre organitzacions i periodistes i mitjans. 

Els projectes hauran de preveure tant la realització dels reportatges com la seva difusió. Aquesta es farà a través de la publicació dels reportatges 

als mitjans de comunicació, així com mitjançant accions de difusió fruit de la col·laboració entre els actors implicats en el projecte. 

Un dels requisits per rebre aquesta beca és la presentació d’un pla de difusió a mitjans de comunicació de Catalunya. En el nostre cas com en la 

realització del documental participen periodistes de la ANC de Girona, tenim assegurada la seva complerta difusió a diferents mitjans de 

comunicació de Girona ciutat, a la Comarca i a Catalunya. 
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MECANISMES DE GESTIÓ I CONTROL 

Personal de NouSol per desenvolupar el projecte: 

 Julienne Da, advocada, assistent local 

 Joel López, tècnic de NouSol, cooperant expatriat 

 Gerard Vila, periodista de la ACN, realitzador expatriat 

 Francesc Massó, arquitecte tècnic, cooperant expatriat 

 Esso Telou, educador social, coordinador local del projecte 

 Sònia Bertran, periodista de la ACN, realitzadora expatriada 

Personal de Tié per desenvolupar el projecte: 

 Pascal Tonde, president de l’Associació Tié 

 Boniface Bamogo, Secretari de l’Associació Tié 

 Paul Vincent, tresorer adjunt de l’Associació Tié 

 Marie Chantal Dacosta, Tresorer de l’Associació Tié 

 Sekouké Siranyan, conseller tècnic de l’Associació Tié 

 Antoin Tolos, educador social, coordinador del l’equip d’educadors del Centre Tié 

 KONATE Lassina, educador social, administrador Centre 

 KY Aimé Césaire, educador auxiliar del Centre Tié 

 KY Hermann, professor d’educació especial del Centre Tié 

 Palenfo Théophile, auxiliar de seguretat del Centre Tié 

Es constituirà una comissió mixta pel control i gestió del projecte. Ens reunirem cada divendres per tal de millorar el control i gestió com també el 

correcte desenvolupament de les activitats i és realitzarà un informe de cada reunió. Cada primer divendres del mes realitzarem un focus-grup per 

millorar la gestió. 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

És realitzaran els informes de seguiment pertinents i tindrem a disposició tots els informes que es realitzaran per tal de poder fer el seguiment de 

la implementació del projecte a través de les fons de verificació descrites al quadre d’activitats i resultats.  

Es constituirà una comissió mixta per tal d’avaluar el projecte conjuntament i mesurarem quantitativament i qualitativament els resultats per que 

sigui possible la seva comparació amb els objectius. La comissió estarà composta per un tècnic de NouSol, un tècnic de Tié i un tècnic independent 

de Burkina Faso. L’avaluació estarà redactada pels tres integrants de la comissió i contindrà les dades de les següents avaluacions: 

Al mes de desembre de 2018 i a través d’enquestes quantitatives de les dades recollides a diari mesurarem l’impacte de la reobertura del servei, 

quants nens/es s’han beneficiat de la reobertura. Quantes famílies dels nens/es han sigut beneficiats pel servei. Prèviament i durant el servei és 

realitzaran mensualment enquestes i entrevistes als usuaris, tant dels nens/es com a les famílies per tal de mesurar qualitativament l’eficàcia de 

les accions soci educatives i sanitàries. És realitzaran focus-grup mensuals amb els usuaris i els educadors/es i amb les dades que extraurem d’aquí 

com de les avaluacions qualitatives ens ajudaran a millorar el servei i adaptar-nos a la realitat concreta que viuen els usuaris.  

Es recolliran les dades diàries quantitatives econòmiques del Centre Tié per tal de fer un estudi exacte de les necessitats del Centre per assegurar 

la seva viabilitat a curt i llarg termini. Al desembre de 2018 farem una avaluació sobre el cost real de la obertura del Centre durant els sis primers 

mesos. Amb aquesta avaluació podrem determinar l’estratègia a seguir en la segona fase del projecte al 2019. 

Es realitzarà mensualment enquestes de satisfacció i focus-grup als integrants tant de la junta directiva com professionals i/o voluntaris de 

l’associació Tié sobre l’impacte de la implementació del programa conjunt amb NouSol i de les formacions que rebran.  

SOSTENIBILITAT I VIABILITAT 

Durant la identificació i redacció del projecte entre Tié i NouSol vam elaborar un pressupost detallat sobre les despeses mensuals i anual de 

l’obertura del Centre. Aquest pressupost conté les despeses de tots els professionals necessaris, de la manutenció de 25 a 30 nens diaris, de les 

despeses de manteniment de l’edifici, de les actuacions soci educatives i soci sanitàries amb els nens/es i les seves famílies, de les sortides 
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nocturnes per identificar els nens/es, de l’escolarització de 10 a 15 nens/es en situació de risc social, de les sortides lúdiques amb els nens/es etc. 

Aquest pressupost anual ascendeix a uns 31.000 €.  

Amb el lloguer de les 63 botigues-magatzem està prevista una recaptació de 1.992.000 CFA: 

 25.000 CFA X 53 botigues petites = 1.560.000 CFA 

 40.000 CFA x 9 botigues grans = 432.000 CFA 

És pretén fer una rebaixa del 10 % al lloguer per que les botigues tinguin en règim de pràctiques laborals als nens en situació de risc. Per tant 

1.992.000 CFA – 10 % (199.200) = 1.792.800 CFA / 655 CFA (1€ = 655 CFA) = 2.737 € X 12 mesos = 32.845,19 € 

En el cas que s’aconsegueixi la construcció i el lloguer total de totes les botigues el Centre serà autosuficient. A banda d’això seguirem estudiant i 

valorant la realització d’altres activitats econòmiques. Aquest projecte pretén que a finals de l’any 2020 el 60 % dels recursos del Centre Tié siguin 

d’activitats econòmiques pròpies. 

De totes maneres per no dependre exclusivament d’una activitat econòmica és diversificaran l’obtenció de recursos. Per aquest motiu farem una 

formació sobre l’obtenció de recursos a través dels Crowdfoundig i Micromecenatge en tant que creiem que amb una activitat tan concreta com 

la que realitza el Centre Tié, té moltes probabilitats d’èxit. Una vegada feta la formació i creada la web i les xarxes socials del Centre posarem en 

marxa un Micromecenatge a la plataforma Teamig d’un euro mensual per la manutenció (els 3 àpats) dels nens usuaris del Centre Tié, campanya 

prevista per el 2019. Amb aquesta campanya permanent pretenem aconseguir els fons mensuals complerts per la manutenció dels usuaris. 

Aquestes campanyes seran gestionades pel propi equip de Tié sota la supervisió de l’equip de NouSol. 

A les actuacions de l’any 2019 amb les jornades sobre els drets de els infants a l’Africa de l’Oest es pretén aconseguir el suport econòmic 

institucional. Tot i les dificultats econòmiques de la majoria d’institucions públiques de Burkina Faso, creiem necessari que destinin un mínim de 

pressupost al servei social imprescindible que desenvolupa el Centre Tié. 

A banda d’això ja hem organitzat un Camp de treball internacional a Bobo Dioulasso amb l’arribada, aquest 2018 de moment, d’uns 10 voluntaris/es 

procedents la majoria de la ciutat o de comarques de Girona. NouSol té una llarga experiència en la organització de Camps de Treball i pretenem 

formar a l’associació Tié en aquesta matèria per tal que el puguin gestionar per ells mateixos. Els voluntàries/es a part d’aportar el seu treball, 
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aporten recursos econòmics i sobretot la difusió del projecte. També són un element important a l’hora de la sensibilització respecte als drets dels 

infants i la situació de l’esclavatge infantil. 

Per l’any 2019 és pretén organitzar viatges ètics i responsables a Bobo Dioulasso. Aquests viatges estaran focalitzats en la música (djambé) i dansa 

africana, en tant que Bobo diuen que és un dels llocs on va néixer. També en la visita dels projectes socials locals. Igual que amb els Camps es 

pretén formar a l’equip de Tié per la seva gestió. 

Amb la difusió del projecte a través de la web, xarxes socials, Crowdfoundig, voluntariats i viatges ètics i responsables es multipliquen les 

possibilitats per la obtenció de recursos a nivell internacional, però sempre partint que el Centre ha de generar els seus propis recursos per ser 

autosuficient. 

Amb el Centre Tié funcionament plenament és pot pensar en un canvi de règim, de Centre de Dia a Centre d’Acollida, proporcionant un servei de 

social de qualitat i proporcionant llocs de treball dignes. 

APODERAMENT DE LES DONES 

Degut al context social de Burkina Faso, un dels països amb l’índex més alt d’analfetisme entre les dones, el percentatge de dones que participen 

en el projecte des de l’associació Tié, és molt baix. Per aquest motiu NouSol s’ha proposat també treballar el gènere i el passat mes de febrer va 

ajudar a constituir  l’Associació de dones Gnataga a Bobo Dioulasso. La presidenta de l’Associació és la Julienne Da, una jove advocada amb moltes 

ganes de treballar l’apoderament de les dones en totes les seves vessants. La Julienne formarà part de l’equip de NouSol com assistent i traductora 

local. El nostre objectiu és apoderar les integrants d’aquesta associació alhora que treballem amb el Centre de dia Tié i que puguin participar en 

l’organització de les activitats, pressa de decisions, participació a les reunions amb esl professionals i les autoritats etc,  per tal que coneguin les 

dinàmiques de treball alhora de desenvolupar projectes. Un dels objectius és formar a dones per que puguin treballar com a professionals al Centre 

Tié. 

REFERENCIES 

 Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2016;  
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 UNESCO: Instituto de Estadística 2015 (analfabetismo). 

 UNICEF (2006): El tráfico de personas, especialmente mujeres y niños en África Central y Occidental 

 Amnistia Internacional: Els Drets de la Infancia. 

 Informes de Camp realitzats per l’Associació Tié durant més de 25 anys. 

 
Usuaris al Centre a l'hora de menjar  

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/el-trafico-de-personas-especialmente-mujeres-y-ninos-en-africa-cen
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Registre de nous usuaris al Centre Tié  
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Activitat Socioeducativa amb els usuaris  
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Dependencies de l'Associació Tié  


