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PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

ACMAS, Asociación de Casi Médicos en Ayuda Sanitaria, és una associació creada amb 

l'objectiu d'aportar una assistència sanitària mínima a qui més la necessita i, al mateix 

temps, proporcionar a tota persona interessada en temes de cooperació l'oportunitat de 

tenir una visió més global de la realitat de la salut i l’educació en el món, així com de la seva 

promoció en circumstàncies diferents de les espanyoles. 

La nostra associació està formada no només per estudiants i estudiantes de Medicina, sinó 

que acull gent d'altres facultats, així com personal no docent i extern a la comunitat 

universitària. Tot, amb l’objectiu d’aconseguir una millor i més completa organització 

interna, creant un equip interdisciplinari: RRHH, dret, biologia, educació, àrea social, etc.  

ACMAS té la seua seu a la ciutat de València i treballa per aconseguir una sèrie d’objectius, 

com ara:  

 Fomentar la participació dels i de les estudiants universitàries en activitats de 

cooperació i dinamització social, tant dins del seu propi entorn com fora d’ell.   

 Servir como a xarxa de debat i intercanvi d’iniciatives i propostes al camp de la 

cooperació al desenvolupament, xarxa de presentació d’associacions i enllaç amb el 

voluntariat.  

 Realitzar accions de sensibilització como a mitjà per a conscienciar sobre la situació 

de desigualtat existent al món entre els anomenats  “Països de Nord” i “Països del 

Sud”. 

Aquestos objectius s’intenten complir tant per mitjà d’activitat locals a València 

(participació al “Dia Mundial de la Salut”, organització de Jornades de Cooperació, etc.) com 

mitjançant projectes duts a terme en altres països: al Marroc (projecte realitzat en 2009 i 

2011, ja finalitzat) i a Senegal (projecte començat a 2013 i actualment en 

desenvolupament). En aquest tipus de projectes, es compleixen, a més, els objectius de:    

 Facilitar als i a les estudiants de la universitat la possibilitat de viure en primera 

persona l’experiència en aquestos països. 

 Realitzar pràctiques en centres de salut (formació complementària). 

 Conèixer el sistema de serveis públics d’aquestos països. 

 Intercanvi i aprenentatge cultural. 
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IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Denominació del projecte de Cooperació 2014: Projecte de Pràctiques Sanitàries Senegal 

2014. 

País: Senegal 

Zona: Àfrica Subsahariana 

Localització i mapa detallat: El projecte es compon de 3 eixos:  

1. M’Boro: Es troba a 110 km al nord de Dakar.  M'boro té prop de 13.000 habitants, dels 

quals el 70% viuen en els poblats circumdants com ara M’Boro Sur Mer, on es troba la 

Case de Santé amb la que col·laborem en aquest projecte..  

2. Malika: Comuna de a regió de Dakar, situada a pocs kilòmetres de la capital (40 

aproximadament). 

3. Diofior: Comuna de la Regió de Fatick. La seua principal font d’ingressos és 

l’agricultura. Té uns 1000 habitants, la major part musulmana i amb un elevat nivell 

d’escolarització. 

 

Duració estimada: El projecte durarà aproximadament tres setmanes (una per eix). Està 

previst dur a terme el projecte durant els mesos d’estiu (juliol i agost). 
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SENEGAL, DEMOGRAFIA I SOCIETAT 
 

 

 

Demografia 

Senegal té una gran varietat de grups ètnics. El francès és la llengua oficial però només és 

utilitzada de forma corrent per una minoria. Els Wolof representen el 43% de la població, 

seguits pels Fulani (24%), Serer (15%), Jola (4%), Mandingos (3%), al costat d'altres petites 

comunitats. Uns 50.000 europeus, majoritàriament francesos, resideixen al país, juntament 

amb una minoria libanesa, en les ciutats.  
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El 94% dels senegalesos són musulmans, sent els animistes només un 1%. El 30% de la població 

és urbana. La part oriental del país està gairebé deserta.  

 

 

Govern i política 

El Islam, la religió dominant del Senegal, va arribar primer a aquesta regió al segle XI. Dels 

regnes nadius, l'imperi Jolof del segle XIV va ser el més poderós. Diverses potències europees 

van arribar a l'àrea des del segle XV, fins que França va acabar controlant del que s'havia 

convertit en un important punt de sortida per al comerç d'esclaus. Dakar va esdevenir la 

capital de la colònia francesa d'Àfrica Occidental Francesa en 1902. El gener de 1959, Senegal i 

el Sudan Francès es van unir per formar la Federació de Mali, la qual es va tornar totalment 

independent el 20 de juny de 1960, com a resultat de la independència i la transferència del 

poder, acord signat amb França el 4 de abril de 1960. A causa de dificultats polítiques internes, 

la federació es va dissoldre el 20 d'agost de 1960. Senegal i el Sudan Francès (renombrada com 

la República de Mali) van proclamar la seva independència individualment. Senegal es va unir 

amb Gàmbia per formar la confederació nominal de Senegàmbia en 1982. No obstant això, la 

integració concebuda dels dos països mai es va dur a terme i la unió va ser dissolta el 1989. Tot 

i les converses de pau, un grup separatista en la regió del sud de Casamance ha xocat 

esporàdicament amb les forces del govern des de 1982. Senegal té una llarga història de 

participacions en la pacificació internacional.  

 

 

Problemàtica general  

Les taxes de mortalitat infantil i de les mares són moderades al Senegal, i la incidència del VIH / 

SIDA es troba entre les més baixes de la regió. No obstant això, la cobertura de vacunació ha 

estat declinant en els últims anys i el progrés en l'educació ha estat lent. Només tres de quatre 

nens estan matriculats a l'escola primària.  

L'ajuda internacional i el treball de la UNICEF en salut i nutrició s'adapta al pla nacional de salut 

destinat a reduir la mortalitat infantil, la mortalitat de menors de cinc anys i la mortalitat 

materna, així com també a augmentar la cobertura de vacunació. Les activitats de vacunació es 

concentren en l'eradicació de la poliomielitis i el control del xarampió i del tètanus neonatal. A 

les zones rurals, els esforços també se centren en l'eradicació del cuc de Guinea. L'oficina del 

país està també compromesa a augmentar la conscienciació sobre la mutilació genital de la 

dona, les infeccions transmeses sexualment i el VIH / SIDA El programa d'educació bàsica es 

dirigeix a incrementar les taxes de matriculació escolar, especialment les de les nenes. El 

govern s'ha compromès a assolir els objectius establerts en el Fòrum Mundial d'Educació de 

Dakar, en particular millorar la qualitat de l'ensenyament. Es fomenten mètodes d'educació 

convencionals i no convencionals, incloent escoles basades en la comunitat i escoles 

alcoràniques. El programa de promoció i protecció dels drets de la infància busca eliminar les 

pitjors formes de treball infantil. També intenta enfortir les institucions nacionals i socials i 

millorar les seves capacitats per respondre a les necessitats dels nens i nenes en perill. Es posa 

l'accent en les estratègies preventives, com ara l'alfabetització i la generació d'ingressos més 

alts en les famílies, i en l'aplicació de lleis que segueixen les normes de la Convenció sobre els 

Drets del Nen. 
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COMPONENTS DEL PROJECTE 
 

PARTICIPANTS D’ACMAS AL PROJECTE 

 1 coordinador de projecte. 

 3 responsables d’equip: 

o 1 d’elles es responsabilitzarà de l’eix de M’Boro (2 primeres setmanes). 

o 2 d’elles es responsabilitzaran de l’eix de Malika (2 primeres setmanes). 

o L’ultima setmana només 2 de les responsables aniran al tercer eix de Diofior. 

 4 estudiants de medicina de la Facultat de Medicina i Odontologia de la UV. 

o Durant les dues primeres setmanes, el grup d’estudiants es dividirà en dos 

subgrups. Dos d’ells aniran la primera setmana a M’Boro i els altres, a Malika. 

La segona setmana s’intercanviaran de localització, mentre que les 

responsables sempre romandran al mateix lloc. 

o La tercera setmana aniran tots els estudiants junts a Diofior, acompanyats de 

dos de les responsables d’equip. 

 3 metges o metgesses: 

o 1 d’ells passarà consulta a la Case de Santé de M’Boro Sur Mer (2 primeres 

setmanes). 

o 2 d’ells passaran consulta al Poste de Santé de Malika (2 primeres setmanes). 

o No seran necessaris a Diofior, degut a que el Centre de Santé compta amb 

personal mèdic qualificat (tercera setmana). 

 

DESTINATARIS  DE LES PRÀCTIQUES  

 M’Boro Sur Mer. 

 Malika. 

 Diofior. 

 

ASSOCIACIONS I INSTITUCIONS DE COL·LABORACIÓ EN SENEGAL 

 Amis de la Nature, M’Boro. 

 Case de Santé de M’Boro Sur Mer. 

 Poste de Santé de Malika. 

 Centre de Santé de Diofior. 

 Associació Sing Yam Diam – Senegal (ASYD): Associació d’estudiants de medicina de 

Diofior (Amicale de Diofior). 

 

ONG DE RECOLZAMENT  

 Asociación para la Cooperación Entre Comunidades (ACOEC). 
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EIXOS DEL PROJECTE 

EIX 1: M’BORO 
 

Participants en el projecte de M’Boro: 

1. Asociación de Casi Médicos en Ayuda Sanitaria (ACMAS): 

o 1 responsable de l’eix de M’Boro. 

o 2 estudiants de medicina. 

o 1 metge o metgessa de família. 

2. ONG col·laboradora: Asociación para la Cooperación Entre Comunicades (ACOEC). 

3. Contraparts: 

o Amis de la Nature (associació local). 

o Case de Santé de M’Boro Sur Mer. 

o Equip de Salut Comunitària de M’Boro Sur Mer. 

 

 

 

Objectius del Projecte M’Boro: 

a) Implicar i conscienciar als estudiants participants del projecte: 

‒ Possibilitar l’acostament a altres cultures. 

‒ Conèixer el sistema sanitari de Senegal i permetre la reflexió i comparació amb 

l’espanyol. 

‒ Conèixer el funcionament d’una Case de Santé, el tipus de centre de salut més 

senzill, a la base del sistema sanitari senegalès. 

‒  Convivència amb la gent local. 
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b) Aportar una formació complementària als estudiants de medicina: 

‒ Conèixer el funcionament d’una consulta mèdica a M’Boro. 

‒ Aprofundir en el coneixement de les malalties més prevalents a la zona: 

clínica, diagnòstic, tractament, etc. 

‒ Adquirir habilitats en l’ús de material mèdic mitjançant la realització de cures, 

presa de constants, etc. 

 

c) Dotar d’equipament i material mèdic no perible a la Case de Santé de M’Boro Sur Mer 

amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària als pacients del poble. 

d) Col·laborar amb l’Equip de Salut Comunitària de M’Boro Sur Mer: 

‒ Participar a les campanyes de prevenció i control de salut materno-infantil. 

‒ Conèixer dates epidemiològiques de la població de M’Boro recollides per 

l’equip. 

e) Promoure l’intercanvi d’experiències i coneixements entre professionals de la salut 

senegalesos i espanyols: 

‒ Treball conjunt a les consultes de la Case de Santé. 

‒ Realització de tallers sanitaris sobre temes d’interès. 

 

 

 

Activitats a realitzar a M’Boro dins del Projecte de Pràctiques Sanitàries – 

Senegal 2014  

L’activitat diària de les Pràctiques Mèdiques es dividirà en 2 sessions: Matí i Vesprada. 

Matí 

- Consultes mèdiques a la Case de Santé de M’Boro Sur Mer, on ja treballarem durant 

els dos últims projectes de 2012 i 2013. 

- Treball amb l’Equip de Salut Comunitària de M’Boro Sur Mer. 

 

Vesprada  

- Intercanvi d’informació i coneixements relatius a les pràctiques mèdiques, la qual 

cosa contribueix a la formació continuada dels i de les professionals sanitàries. 

 

- Realització de xerrades i tallers formatius per a l’equip sanitari de la comuna. Ens 

centrarem majoritàriament en les malalties més prevalents i en aquelles que més 

preocupen a la població, com ara: 

i. Diabetis. 

ii. Hipertensió arterial i factors de risc cardiovascular. 

iii. Malalties de transmissió sexual. 

iv. Malària. 

v. Tuberculosi i infeccions pulmonars. 
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EIX 2: MALIKA 

Participants en el Projecte de Malika:  

1. Asociación de Casi Médicos en Ayuda Sanitaria (ACMAS): 

o 2 responsables de l’eix de M’Boro. 

o 2 estudiants de medicina. 

o 2 metges o metgesses de família (si és possible, ens acompanyarà un/una 

especialista en ginecologia). 

2. ONG col·laboradora: Asociación para la Cooperación Entre Comunicades (ACOEC). 

3. Contraparts: 

o Poste de Santé de Malika. 

 

Objectius del Projecte de Malika:  

a) Implicar i conscienciar als estudiants participants del projecte: 

‒ Possibilitar l’acostament a altres cultures. 

‒ Conèixer el sistema sanitari de Senegal i permetre la reflexió i comparació amb 

l’espanyol. 

‒ Conèixer el funcionament d’un Poste de Santé, un escaló per damunt de la 

Case de Santé, dins del sistema sanitari senegalès. 

‒  Convivència amb la gent local. 

b) Aportar una formació complementària als estudiants de medicina: 

‒ Conèixer el funcionament d’una consulta mèdica a Malika. 

‒ Aprofundir en el coneixement de les malalties més prevalents a la zona: 

clínica, diagnòstic, tractament, etc. 

‒ Adquirir habilitats en l’ús de material mèdic mitjançant la realització de cures, 

presa de constants, etc. 

‒ Conèixer el servei de maternitat i ginecologia del Poste de Santé de Malika. 

 

c) Dotar d’equipament i material mèdic no perible al Poste de Santé de Malika amb 

l’objectiu de millorar l’atenció sanitària als pacients del poble. 

d) Col·laborar en les feines de Salut Comunitària del Poste de Santé de Malika: 

‒ Participar a les campanyes de prevenció i control de salut materno-infantil. 

‒ Conèixer dates epidemiològiques de la població de Malika recollides per 

l’equip. 

e) Promoure l’intercanvi d’experiències i coneixements entre professionals de la salut 

senegalesos i espanyols: 

‒ Treball conjunt a les consultes del Poste de Santé. 

‒ Realització de tallers sanitaris sobre temes d’interès.  
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Activitats a realitzar a Malika dins del Projecte de Pràctiques Sanitàries –  

Senegal 2014  

L’activitat diària de les Pràctiques Mèdiques es dividirà en 2 sessions: Matí i Vesprada. 

Matí 

- Consultes mèdiques al Poste de Santé de Malika, on ja treballarem durant els dos 

últims projectes de 2012 i 2013. 

 

Vesprada  

- Intercanvi d’informació i coneixements relatius a les pràctiques mèdiques, la qual 

cosa contribueix a la formació continuada dels i de les professionals sanitàries. 

 

- Realització de xerrades i tallers formatius per a l’equip sanitari de la comuna. Ens 

centrarem majoritàriament en les malalties més prevalents i en aquelles que més 

preocupen a la població, com ara: 

vi. Diabetis. 

vii. Hipertensió arterial i factors de risc cardiovascular. 

viii. Malalties de transmissió sexual. 

ix. Malària. 

x. Tuberculosi i infeccions pulmonars. 

xi. Dermatitis. 

 

- Participació en les campanyes de salut comunitària que el personal del Poste de Santé 

de Malika realitza pels diferents barris de la zona: vacunació infantil, percentils de talla 

i pes, etc. 

 

EIX 3: DIOFIOR 
 

Participants en el projecte de Diofior: 

1. Asociación de Casi Médicos en Ayuda Sanitaria (ACMAS): 

o 2 responsables de l’eix de M’Boro. 

o 4 estudiants de medicina. 

o En aquest cas, no faran falta metges debut a que el Centre de Santé disposa de 

dos professionals de la medicina. 

2. ONG col·laboradora: Asociación para la Cooperación Entre Comunicades (ACOEC). 

3. Contraparts: 

o Centre de Santé de Diofior. 

o Associació Sing Yam Diam – Senegal (ASYD): Associació d’estudiants de 

medicina de Diofior (Amicale de Diofior). 
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Objectius del Projecte Diofior: 

a) Implicar i conscienciar als estudiants participants del projecte: 

‒ Possibilitar l’acostament a altres cultures. 

‒ Conèixer el sistema sanitari de Senegal i permetre la reflexió i comparació amb 

l’espanyol. 

‒ Conèixer el funcionament d’un Centre de Santé, el tipus de centre de salut que 

es troba entre el Poste de Santé i l’Hospital Regional dins del sistema sanitari 

senegalès. 

‒  Convivència amb la gent local. 

b) Aportar una formació complementària als estudiants de medicina: 

‒ Conèixer el funcionament d’una consulta mèdica a Diofior. 

‒ Participar en el treball diari d’un metge local. 

‒ Aprofundir en el coneixement de les malalties més prevalents a la zona: 

clínica, diagnòstic, tractament, etc. 

‒ Adquirir habilitats en l’ús de material mèdic mitjançant la realització de cures, 

presa de constants, etc. 

‒ Conèixer l’activitat del laboratori clínic del Centre de Santé de Diofior, 

conjuntament amb la tècnica responsable del mateix. 

 

c) Dotar d’equipament i material mèdic no perible al Centre de Santé de Diofior amb 

l’objectiu de millorar l’atenció sanitària als pacients del poble. 

d) Promoure l’intercanvi d’experiències entre les estudiants de la Universitat de 

València i les estudiants de Diofior. 

 

Activitats a realitzar a Diofior dins del Projecte de Pràctiques Sanitàries – 

Senegal 2014  

L’activitat diària de les Pràctiques Mèdiques es dividirà en 2 sessions: Matí i Vesprada. 

Matí 

- Consultes mèdiques al Centre de Santé de Diofior, conjuntament amb els 

professionals mèdics del mateix. Es realitzaran rotacions entre els diferents serveis 

amb que conta el centre. 
 

- Treball al laboratori clínic del centre. 

 

Vesprada  

- Reunions informatives i de dinàmica participativa amb l’entitat local d’estudiants de 

medicina de la Regió: Sing Yam Diam – Senegal (ASYD), incloent l’intercanvi 

d’informació i experiències. 
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NOU PRESSUPOST DETALLAT DEL PROJECTE 

 

 

  

 
 

CONCEPTE 

 
 

Desglossament 

 
Finançament 

sol·licitat  
 

 
Aportació 

fons propis 

 
 

TOTAL 

 
Material e instrumental 

mèdic no perible 

Instruments per a 
cures, primers 
auxilis, probes 

diagnòstiques, etc. 
 

 
3000 

  
3000 

 
Materials de manteniment 

 

Material de neteja, 
d’emmagatzematge 

i classificació de 
documents, etc.  

 
300 

 
100 

 
400 

 
Materials per a la realització 

de tallers 
 

Audiovisuals, suport 
infomàtic, 

impressions, etc. 

 
300 

  
300 

 
Desplaçament 

Alquiler furgoneta, 
gasolina, peatges, 

avió etc. 

 
2000 

 
4000 

 
6000 

 
Comunicació 

 

 
Telefonia 

 
300 

 
100 

 
400 

  
Manutenció 

 
Allojament i dietes 

 
1800 

 
5000 

 
6800 

 
COST TOTAL 

 
 

 
7700€ 

(equival als 
7667€ 

concedits a 
l’anterior 
resolució) 

 
9200€ 

 
16900€ 
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ASSOCIACIONS COL·LABORADORES 

 ONG DE RECOLZAMENT   

Nom: Asociación para la Cooperación Entre Comunidades (ACOEC). 

Seu (adreça): C/Utiel nº16, esquina con C/San Espirit - 46020 Benimaclet, València. 

Telèfon: 670394103. 

CIF: G 96805312. 

E-mail: acoec@hotmail.com 

Responsable del projecte: Gonzalo Pareja Corbi (Càrrec: Tècnic de Projectes d’ACOEC). 

Dada de inscripció de registre AECID: 9 de maig de 2001. 

Dada de constitució i forma jurídica: 05-10-1998. 

Grau d’implicació de la ONGD en el projecte i accions a desenvolupar: ACOEC es compromet 

a aportar suport en els següents punts: 

 Assessorament en la formulació, seguiment i justificació del projecte. 

 Seguiment de les activitats mediques d’ACMAS al llarg dels diferents projectes. 

 Assessorament en la gestió del diners. 

 Contacte amb l’associació local de M’Boro Sur Mer. 

 

ASSOCIACIÓ LOCAL COL·LABORADORA  

Nom: Association Amies de la Nature. 

Seu (adreça): Mboro/mer, Senegal. 

Telèfon: 779511076 / 777474866. 

E-mail: baboudoc@yahoo.fr. 

Responsable del projecte: Ibrahima Babou (Càrrec: President). 

Dada de inscripció: Juliol del 2011. 

Grau d’implicació de la ONGD en el projecte i accions a desenvolupar:  

o Coordinació de les activitats i gestió de fons del projecte sobre el terreny. 

o Acompanyament del voluntaris durant les estàncies a terreny. 

o Redacció dels informes de seguiment i control. 

mailto:acoec@hotmail.com
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ASSOCIACIÓ COL·LABORADORA 

Nom: Association Sing Yam Diam de Diofior – Senegal (ASYD). 

Seu (adreça): Diofior, regió de Fatick, Senegal. 

Responsable del projecte: Monsieur Ousmane SENGHOR. 

Grau d’implicació de la ONGD en el projecte i accions a desenvolupar:  

o Coordinació de les activitats sobre el terreny. 

o Acompanyament del voluntaris durant les estàncies a terreny i col·laboració. 

o Redacció dels informes de seguiment i control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Atentament,  

 ACMAS (Asociación de Casi Médicos en Ayuda Sanitaria) 

proyecto.acmas@gmail.com 
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