
 

 

 

 

 

 

Hola, estimat equip de la Campanya Solidària 

Primer  de  tot  MOLTÍSSIMES  GRÀCIES,  per  la  vostra  dedicació,  temps, 

maldecaps, reunions…, que heu dut a terme en aquest any per la Campanya Solidària 

pel Txad i per totes les altres. 

Esteu  fent  “un  treball  de  frontera”,  com  diria  el  Papa  Francesc,  ja  que  sensibilitzeu 

consciències aquí en aquest nostre anomenat primer món, amb els diferents debats, 

tertúlies i concerts, i després aporteu ajudes a tants i tants països de diferents racons 

del  món  i  aquestes  ajudes  serveixen  per  donar  un  cop  de  mà  per  a  un 

desenvolupament  integral  de  grups  de  persones  generalment  desafavorides, 

marginades, pobres… 

Quan  us  dic  GRÀCIES,  trobo  que  aquesta  paraula  és  curta,  petita,  insignificant  en 

comparació amb la grandesa de la vostra donació, fent d’aquesta manera un món més 

fratern, rescatant d’una manera diferent a molta gent que s’ho passa malament. 

 

  

 

 

Suposo que a voltes és cansat, i ja comencem a pujar en anys i aquests pesen ja una miqueta i 

el  relleu  es  fa  difícil. Però,  si  us  plau,  no  us  desanimeu  i  continueu  cadascú  amb  les  seves 

forces a fer el que pugueu, nosaltres “aquí baix” tenim necessitat del vostre cop de mà i “els 

d’allà dalt, on viviu vosaltres” també necessiten les conferències i debats, per fer‐los obrir els 

ulls. 



El meu agraïment, de to cor, són aquests 2 dibuixos simpàtics: 

 

                               

 

I ara una explicació que és amb una línea, més terrena i prosaica, però que és la que fa que les 

coses marxin el millor possible. 

Mireu. Els diners que heu recollit aquest any, entraran dintre d’un projecte gros de 3 anys que 

començarà a l’octubre de 2018 fins a finals de setembre 2021 i el % de finançament mes gran 

el  porta  “misereor”  d’Alemanya  i  aquest  organisme  alemany,  exigeix  que  hi  hagi  un  20% 

d’ajudes de tercers.  

La Campanya Solidària serà una part d’aquestes ajudes altres per a poder completar el 20% 

exigit. 

En resum: 

El cost total previst de les despeses en el projecte del 2018 al 2021: 

 

És de 120.000.000 CFA = 182.927 €  

 

   Du 01/10/2018 au 30/09/2021     € 

   Total  Total 

   Prévisionnel  Prévisionnel

DÉPENSES    
120.000.000 
CFA  182.927 € 

 

 

Misereor aportaria el 80% = 96.000.000 CFA = 146.341 € 

 

Aportacions de tercers el 20% = 24.000.000 CFA = 36.585 € 

 

 



Aportacions de Tercers 
 

P.HERMANOS 
financement  de  16  cures  de 
désintoxication x 1 année  4.200.000  6.402 

   ordinateur   500.000  762 

C. SOLIDARIA   ateliers de formation x les bénéficiaires  3.936.000  6.000 

Torelló  un projecteur (nous l’avons reçu déjà) 

AMIS du cediraa  petits microcrédits x bénéficiaires  2.000.000  3.049 

   (argent cedira x)       

PISCCA  5 WE formation d'animateurs (1 année)  2.500.000  3.811 

Ambassade de France 
Formation en AGR (Activités Génératrices 
de Revenues ( 1 année)  3.500.000  5.335 

APPORTS LOCALES  cures, ventes de livrets, boites à images,…  1.560.000  2.378 

           

Autres  à chercher encore  5.804.000  8.848 

           

   Total 
24.000.000 
CFA  36.585 € 

   20% du projet a apporté    

 

 Vosaltres  els  de  la  Campanya  Solidària  sou  els  primers  i  que  ja  estem  segurs  de  la 

vostra aportació. 

 A Pueblos Hermanos, el projecte està en camí i creiem que ens ho finançaran. 

 Els amics del Cediraa tenim ja unes petites quantitats, esperem que poquet a poquet 

ens ajudaran per arribar al total desitjat. 

 Els  de  l’Ambaixada  de  França,  aquest  projecte  que  estem ara,  és  a  dir  el  de  2015  a 

2018, ells en han ajudat en quasi tot el 20%, els hi hem demanat si ens podrien ajudar 

encara i ens han dit que probablement sí, però amb una quantitat més petita. 

 Aportacions locals, són les aportacions nostres, que són veritablement petites. 

 ALTRES. És encara el que ens falta per arribar al 20%, intentarem demanar ajudes aquí 

en el ministeri d’Afers Socials, al de la Sanitat, a l’Ajuntament…, però la veritat és que 

les  autoritats  politiques  d’aquí  passen  olímpicament  de  tot  i  diuen  sí,  sí,  i  tot  són 

paraules com fum. 

Us direu, però com ens podem gastar tants diners? 

Doncs bé perquè veieu una mica, per 3 anys : 

Despeses de personal 

  Salaris per a 7 persones  

 En aquest projecte voldríem que hi hagués una formació en adictologia per 1 persona , 

en comptabilitat per 1 persona i en Psicologia per l’equip. 

 

Despeses d’activitats 

 

 Cures de desintoxicació 1 ó 2 per mes  

 Material i animacions fora de N’Djamena, 3 per any. 

 Caps de setmana de formació d’animadors, 3 per any. 

 Formació en altres activitats comercials per les dones que fabriquen l’alcohol local. 



 Emissions de ràdio per sensibilitzar 1 ó 2 per mes 

 Tallers de dansa, escriptura, teatre… 

 Tallers de formació. 

 

Despeses d’administració 

 Lloguer del local, reparacions, electricitat… 

 Despeses de administració 

 Despeses de desplaçaments, gasolina, reparacions  

 Verificació de comptabilitat‐ auditories 

  

Bé, us estic clavant un “rotllo patatero”  impressionant, però així em quedo tranquil∙la  ja que 

veieu  la  complexitat del projecte  i  que per poder arribar a un TOT, és necessari que hi  hagi 

molts “partennaires”. 

 

Ara,  un  altre  aspecte.  És  l’enviament  dels  diners.  Com  podeu  veure,  el  nou  projecte  no 

començarà  fins  al  mes  de  setembre  2018. Així  doncs,  si  no  us  importés,  jo  preferiria  que 

vosaltres poguéssiu guardar aquests diners al banc fins al proper any. Ja que aquí la situació 

política‐social  i econòmica és una mica  inestable. L’estat, segons ells, degut a  la caiguda dels 

preus del petroli està en fallida i als bancs no hi ha gaire liquiditat de diners. Millor tenir‐los en 

un  lloc  assegurat  i  ja  els  enviareu  quan  els  necessitarem,  ja  que  així  ja  els  donarem  sortida 

ràpidament. 

 

Bé, estimat grup i gent de la Campanya.  

 

Gràcies de nou i a reveure. 

 


