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ADESCI
L'Associació pel Desenvolupament de
Costa d'Ivori (ADESCI) és una organització
sense ànim de lucre que reuneix els esfor-
ços de particulars, empreses i institucions
amb intenció de promoure una millora del
nivell de benestar de la població ivoriana.

ADESCI nasqué l'any 2006, a iniciativa d'un
grup de joves que després d'unes estades
de treball a Costa d'Ivori van decidir apor-
tar el seu gra de sorra a la millora del be-
nestar del país.

Des dels seus inicis, ADESCI ha col·laborat
directament amb la contrapart local ADESC
(Association pour le Développement So-
ciale et Culturel de Côte d'Ivoire). ADESC és
una associació liderada per ivorians, impli-
cats en el desenvolupament del seu propi
país que lluita per a unes condicions més
dignes en l'educació i la sanitat com a pilars
fonamentals d'un futur en pau i promete-
dor.

ADESCI du a terme projectes dirigits cap a
la millora de la situació social de la pobla-
ció ivoriana, donant recolzament a alguns
dels projectes que ADESC realitza a Costa
d'Ivori; a més de promocionar altres activi-
tats ideades des d'aquí. El marc d'actuació,
sobre el que es basen tots els projectes re-
alitzats per ADESC-ADESCI són:

- Sanitat i formació sanitària.
- Educació i formació professional.
- Impuls en la creació d'infraestructures so-
cials.

ADESCI considera que tota iniciativa de de-
senvolupament ha d'anar dirigida cap a la
creació d'una veritable autonomia de la
seva població. Així doncs, la intervenció
“occidental” s'intenta reduir al màxim i dei-
xar-la en un segon terme, donant ple su-
port i lideratge a la participació activa de la
societat ivoriana.

Així doncs, l'objectiu d'ADESCI és la pro-
moció i suport de les iniciatives que, des de
Costa d'Ivori s'engeguin amb la intenció
contribuir a l'augment del nivell de vida,
cultura, benestar i pau del propi país. Des
d'ADESCI hi donem suport a través del
àmbit de l'educació i la sanitat com a eixos
principals de la nostra actuació.

Finalment, des d'ADESCI volem ajudar a
crear consciència i ajudar a desenvolupar el
gran potencial de creixement que un país
tan jove, com Costa d'Ivori, atresora.
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INTRODUCCIÓ
1. Informació breu del projecte.
a. Títol del projecte.

El projecte es diu “Projecte de recolzament
sanitari i social a tres suburbis d’Abidjan”.

El promotor és ADESC: Association pour le
Développement Sociel et Culturel de Côte
d’Ivoire, organització sense ànim de lucre.
Direcció Postal: 
06 BP 178 
Abidjan 06
Côte d’Ivoire.
Tel. +225 22 416 515
Fax: +225 22 410 154
e-mail: ccdanga@africaonline.co.ci

L’entitat que promociona la posada en
marxa d’aquest projecte és ADESCI: Asso-
ciació per al Desenvolupament de la Costa
d’Ivori. 
Direcció Postal: 
Avinguda Pearson, 27. 
08034. Barcelona. 
Espanya.
Tel. +34 678 091 210 
Fax: +34 93 280 35 58
e-mail: info@adesci.org

b. Resum del projecte.

El projecte “Petit Ouaga” és una activitat
d’assistència medica i social promoguda
per els estudiants i joves metges que per-

tanyen a « Association pour le Développe-
ment Social et Culturel (ADESC) ». L’activi-
tat, que va començar l’any 2003 en el
suburbi de Petit Ouaga, s’estendrà a dos
barris igualment desproveïts de tota in-
fraestructura sanitària elemental. L’activi-
tat consisteix en realitzar cada 15 dies dos
tipus d’accions:
- Sessions de cures mèdiques.
- Sessions de sensibilització sobre higiene i
vacunació, especialment dirigits a joves de
0 a 15 anys.

c. Situació del país.

Costa d’Ivori és un país de 322.000 km2, si-
tuat a l’hemisferi nord, entre el tròpic de
càncer i l’equador. El país limita amb Libè-
ria i Guinea a l’oest, l’Oceà Atlàntic al sud,
Ghana a l’est, Mali i Burkina Faso al nord.

S’estima que la població ivoriana arriba als
17 milions d’habitants, dels que la majoria
és jove, com mostra la piràmide d’edats si-
tuada a l’annex (figura 1).

L’economia de Costa de Marfil depèn, so-
bretot, de l’agricultura: és el primer pro-
ductor mundial de cacau i es situa, també,
entre els primers llocs al ranking de pro-
ducció de cafè, pinya, plàtan i cotó. 

Però, la situació del país s’ha degradat molt
des de 1.999, data del primer cop d’estat,
seguit, al setembre de 2.002, per altra
temptativa que marcà el començament de
la Guerra Civil. Actualment, el país es troba
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dividit en dos parts separades per una zona
tampó controlada pels militars de l’ONU.
Tot i que no hi ha combats des de novem-
bre de 2.004, la situació segueix sent molt
tensa i hi ha molta gent del nord despla-
çada al sud del país.

Cada any, el Programa de Nacions Unides
pel Desenvolupament (PNUD) publica els
resultats d’un estudi mundial que comprèn
una classificació de la majoria dels països
basada en l’Índex de Desenvolupament
Humà (IDH). L’IDH és un indicador que me-
sura l’evolució del país segons tres criteris
de base del desenvolupament humà: salut,
longevitat (indica l’esperança de vida des
del naixement), coneixements (mesurat
per la taxa d’alfabetització dels adults i la
taxa bruta d’escolarització) i el nivell de
vida decent (mesurat pel PIB per habitant).
Segons aquest índex, en dades del 2.006,
Costa d’Ivori es situa al lloc 163 de 177 paï-
sos classificats, el que indica, clarament, les
dificultats a les que s’enfronta una part im-
portant de la població. Per altra banda, la
partició del país, com a conseqüència dels
enfrontaments de stembre de 2.002 ha dut
a la majoria de la població a una situació
econòmica i social crítica. 

A la ciutat d’Abidjan, la situació sanitària
varia molt segons les zones, però la guerra
i la divisió del país han provocat un flux de
persones desplaçades i unes condicions de
vida, encara, més difícils. 

En resum, és un país amb una població

molt jove, però on la malnutrició, l’analfa-
betisme i la mortalitat infantil guanyen te-
rreny i arriben a xifres inquietants. 
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CONTINGUT DEL
PROJECTE
2. Presentació de les
organitzacions.
a. Històric.

ADESC (Association pour le Développe-
ment Social et Culturel) és una associació
sense ànim de lucre, reconeguda pel Mi-
nisteri de l’Interior de Costa d’Ivori pel de-
cret nº 136/INT/AT/AGP/3 del 26 de juny de
1984. L’objectiu d’ADESC és la promoció
d’iniciatives que contribueixin a incremen-
tar el nivell de vida, la cultura i el benestar
de la població ivoriana. Per a això, dedica
tots els seus esforços a pojectes que ajudin
a millorar les condicions sanitàries i educa-
tives del país, coma  pilars bàsics de la seva
actuació. Els principals àmbits d’actuació
de l’associació són els següents:
- Educació extraescolar. 
- Alfabetització. 
- Salut primària. 
- Formació professional.

Des de fa més de 20 anys, ADESC ha pro-
mogut nombroses accions a Costa d’Ivori i
ha construït i equipat 6 establiments de
formació, d’entre la que es troba el Centre
Cultural Comoé, que és la seu del projecte. 

Comoé és un centre destinat a la formació
científica, humana i cultural dels estu-
diants. S’organitzen seminaris, conferèn-

cies i cursos de formació per a les persones
que ho desitjen.

ADESCI és una associació sense ànim de
lucre, creada al 2006, i inscrita al Registre
d’Associacions de la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat
de Catalunya, sota el número 33267, i amb
NIF nº G 64306194; i que promou aquest
projecte i actua com a recaptador de fons
des d’Espanya a la zona Europea, amb el fi
de dur a terme els diferents projectes que
ADESC-ADESCI tenen entre mans.

El principal objectiu d’ADESCI és la promo-
ció i recolzament d’iniciatives que, des de
Costa d’Ivori, s’iniciïn amb la intenció de
contribuir a l’augment del nivell de vida,
cultura, benestar i pau del propi país. Des
d’ADESCI donem suport a través de l’àmbit
de l’educació i de la sanitat com a eixos
principals de la nostra actuació.

ADESCI garanteix aquesta funció gràcies a
la seva estreta vinculació amb ADESC, que
actua com a cooperador local.

b. Estructura de les
organitzacions.

ADESC garanteix la consecució dels seus
objectius mitjançant el següent consell ad-
ministratiu:
President: Gilbert BEAUNE.
Vicepresident: Juan Ignacio Olabarrieta.
Secretari: Gorge Palacios.
Tresorer: Jose Manuel Lago.
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ADESCI funciona de la següent manera:
President: Ignasi Puig Sanahuja.
Secretari: Andreu Labian Pagès.
Tresorer: Jaume Vives Vidal.

3. Context i problemà�ca.

El projecte serà dut a terme en tres barris
amb característiques i necessitats similars:
Petit Ouaga, Gobelet i PK 9. Es tracta de
tres dels més importants suburbis d’Abid-
jan situats a la zona d’Abidjan coneguda
com Cocody on s’alternen barris de barra-
ques amb zones de major benestar.

Segons dades facilitades per l’ajuntament
de Cocody, a Petit Ouaga hi ha uns 3500 ha-
bitants, a PK9 4000 habitants i 10.000 a Go-
belet.

Aquestes persones són emigrants que pro-
venen de les diferents regions de Costa d’I-
vori i dels països veïns : Burkina-Faso, Mali,
Ghana, Togo, Senegal, Mauritània. Les con-
dicions de vida de les famílies són molt pre-
càries i l’entorn insalubre. Moltes dones
duen a terme petites activitats comercials
( com la venda d’aigua embotellada, pa i al-
tres aliments) per ajudar a l’economia fa-
miliar i els homes amb salari treballen en
feines precàries com a cuiners o com a
guardes de seguretat en cases de barris
més rics.

Degut al baix nivell de vida dels habitants i
a la inexistent sanitat publica l’accés a la sa-
nitat pels residents d’aquestes àrees és
molt difícil i limitat.

Per tenir una idea de les xifres, és suficient
recordar que el sou d’un guarda de segu-
retat pot ser ‘uns 40.000 Fr. CFA al mes (60
euros) i algunes de les despeses més co-
muns a abonar en els hospitals públics són
les següents:
- Consulta d’un metge: 3 euros.
- Ecografia: 15 euros
- Nit a l’hospital: 18 euros
- Proves per a la detecció del paludisme: 7,5
euros.
- Intervenció quirúrgica simple (hèrnia) 114
euros.

Si considerem que la mida de les famílies
d’aquests districtes sol ser d’unes 6 perso-
nes, s’entén que resulta clarament impos-
sible fer front a les despeses mèdiques.

La mortalitat infantil és molt elevada, els
recent nascuts moren sovint per malalties
benignes degudes a la falta de les pràcti-
ques més elementals d’higiene. 

4. Acció proposta.

Per ajudar  als habitants de « Petit Ouaga »,
« PK-9 » i « Gobelet », el projecte tindrà dos
components :
- Atencions mèdiques. 
- Sensibilització i educació sanitària.
En una primera fase, la acció tindrà una du-
rada d’un any. Passat aquest temps, si els
resultats obtinguts són satisfactoris, les ac-
tivitats continuaran si així ho permeten els
mitjans financers. 
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a. Atencions mèdiques.

Cada quinze dies durant un any, (els dis-
sabtes de 9 a 13h) hi hauran sessions de
consulta i cures mèdiques en cada un dels
tres suburbis realitzades per tres equips de
joves membres d’ADESC. En cada un dels
equips hi haurà :
- un metge,
- tres estudiants de medicina per assistir al
metge, 
- dos estudiants de farmàcia, 
- un estudiant encarregat de la sensibilitza-
ció dels pacients. 

El objectius que es proposa ADESC, basats
en acciones semblants realitzades ante-
riorment, són els de dur a terme vint con-
sultes per sessió i per metge/estudiant de
medicina. Es a dir, un total de 240 consul-
tes por sessió. En un any, es realitzaran
més de 5 700 consultes. Els beneficiaris que
s’esperen són sobretot joves de 0 a 15 anys,
sense excloure, però, les persones adultes
que presentin casos greus.

Per ajudar als pacients (persones amb
molts pocs recursos) el projecte preveu
tenir una farmaciola amb els medicaments
més freqüentment prescrits.
Los medicaments més utilitzats són :
- els antipalúdics
- els antibiòtics
- els antiinflamatoris
- els antològics
- els antimicòsics

- els antiparasitaris
- els antisèptics.

Si els mitjans financers ho permeten es re-
alitzarà una campanya de vacunació contra
la meningitis, el tètanus i la febre tifoide
dels habitants dels tres suburbis.

b. Sensibilització i educació
sanitària.

El nostre objectiu és realitzar un programa
de prevenció de malalties, gràcies a la for-
mació dels habitants de Petit Ouaga, PK 9 i
Gobelet. És una de les maneres més efica-
ces de millorar la situació sanitària d’una
població pobre i sense recursos per fer
front a les despeses de salut.

La component de formació sanitària te el
següent programa  :
- Higiene alimentaria i corporal
- Funcionament de les diferents estructu-
res sanitàries en la salut de l’individu.
- Els inconvenients de l’ automedicació.
- Les malalties mal portades
- Sensibilització sobre els IST.
- La sensibilització es realitzarà en els pa-
cients que venen a consulta, mentre espe-
ren el torn de consulta.

5. Objec�us del projecte i
resultats esperats.

Els objectius que es proposa ADESC, basats
en accions semblants realitzades anterior-
ment, és realitzar vint consultes per cada
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metge i estudiant de medicina per dia. És a
dir, 240 consultes diàries. Així, en un any,
es realitzarien més de 6.000 consultes mè-
diques.

D’aquesta manera, els habitants d’aquests
tres barris, tindrien accés a la sanitat sense
que els hi suposés cap cost. 

6. Equip del projecte.

El projecte serà dut a terme per joves met-
ges i estudiants de medicina i farmàcia de
l’Association pour le développement Social
et Culturel (ADESC). 

Tots els membres de l’equip de treball són
persones compromeses amb el desenvolu-
pament del seu propi país i que treballen
de manera voluntària per aconseguir
aquest objectiu. 

7. Pressupost.

El pressupost inclou un component mèdic
(medicines i material), un component de
formació (pòsters para la sensibilització de
la higiene), despeses de coordinació del
projecte i un vehicle per al transport, ja que
les distàncies són llargues i els mitjans de
transport comuns molt irregulars, pel que
es veu la necessitat de comptar amb un ve-
hicle tipus « familiar » per al transport de
persones i materials. 

El tipus de canvi aplicat és d’1€ = 656 CFA
(Francs Centre-africans).
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a. Medicines.

CONCEPTE QUANTITAT PREU TOTAL (Fr. CFA)
Antibiòtics
Amoxicil·lina 30 910 CFA 27.300 CFA
Bristopen 500 Mg gel 15 1.950 CFA 29.250 CFA
Ospamox 125MG gel 20 1.300 CFA 26.000 CFA
Clamoxyl gel 500 MG 10 2.457 CFA 24.570 CFA
Ospamox250 MG sp 10 1.755 CFA 17.550 CFA
Agram 250 MG 10 1.755 CFA 17.550 CFA
Retarpen (extencilline) inj 30 2.243 CFA 67.275 CFA
Bristopen 250 Mg sirop 8 1.950 CFA 15.600 CFA
Ampicilline 250 MG gel 8 910 CFA 7.280 CFA
Bactiflox 750 MG 3 10.400 CFA 31.200 CFA
Tyflox 500 MG cp 2 9.100 CFA 18.200 CFA
Urobacid 400 MG 6 9.100 CFA 54.600 CFA
Curam 500 MG 6 7.800 CFA 46.800 CFA
Ery 500 MG cp 5 3.900 CFA 19.500 CFA
Roxid (roxithromicine) 5 5.200 CFA 26.000 CFA
Cefadroxil 500 MG gel 10 3.900 CFA 39.000 CFA
Banéocin pomade 10 1.690 CFA 16.900 CFA
Banéocin poudre 10 1.625 CFA 16.250 CFA
Ospen 1million cp 5 3.250 CFA 16.250 CFA
Antiinflamatoris analgèsics
Celestène 4MG inj 10 1.300 CFA 13.000 CFA
Diclofenac inj 100 390 CFA 39.000 CFA
Diclofenac cp 80 520 CFA 41.600 CFA
Dialgirex gel 10 1.950 CFA 19.500 CFA
Aspirine 500 Mg CP 500 195 CFA 97.500 CFA
Paracétamol 500 Mg cp 1500 195 CFA 292.500 CFA
Profénid suppo 10 1.625 CFA 16.250 F CFA
Efferalgan 500 MG cp 10 1.560 CFA 15.600 CFA
Antipalúdics
Nivaquine cp 100 MG 100 195 CFA 19.500 CFA
Camoquin sp 10 1.300 CFA 13.000 CFA
Quinine resorcine inj 400 MG 100 228 CFA 22.750 CFA
Artésunate cp 60 3.900 CFA 234.000 CFA
Flavoquine 200 mg cp 350 585 CFA 204.750 CFA
Surquina CP 20 650 CFA 13.000 CFA
Maloxine cp 100 780 CFA 78.000 CFA
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Fludifiants
Mucomyst 100 MG sp 10 1.560 CFA 15.600 CFA
Mucomyst 200 Mg sachet 8 3.250 CFA 26.000 CFA
Fluditec sp adulte 10 2.080 CFA 20.800 CFA
Rhinatiol enfant 10 1.625 CFA 16.250 CFA
Antiparasitaris
Alben 400 MG cp 10 1.560 CFA 15.600 CFA
Oziben sp 8 3.250 CFA 26.000 CFA
Verzol ou alben qsp 10 2.080 CFA 20.800 CFA
Flagyl 125 MG  sp 10 1.625 CFA 16.250 CFA
Metronidazol  cp 10 1.560 CFA 15.600 CFA
Helmintox sp 8 3.250 CFA 26.000 CFA
Oziben cp 10 2.080 CFA 20.000 CFA
Antimicosics
Exodéril pommade 3 3.445 CFA 10.335 CFA
Exoderil solution 2 3.250 CFA 6.500 CFA
Mycoster1% pommade 3 1.820 CFA 5.460 CFA
Antihistamínics
Primalan sp 5 2.600 CFA 13.000 CFA
Zirtec cp 2 4.550 CFA 9.100 CFA
Atarax 25 Mg cp 2 3.250 CFA 6.500 CFA
Duphalac sachet 5 4.706 CFA 23.530 CFA
Viscéralgine forte cp 10 1.898 CFA 18.980 CFA
Viscéralgine forte suppo 10 1.898 CFA 18.980 CFA
Fortificants
Cac1000 cp 10 2.386 CFA 23.855 CFA
Antidiarreics
Immodium 15 4.479 CFA 67.178 CFA
Actalpugique 15 3.900 CFA 58.500 CFA
SRO 100 130 CFA 13.000 CFA
Venes
Compreses 40x40 9 4.550 CFA 40.950 CFA
Guants 20 5.200 CFA 104.000 CFA
Xeringues, agulles 10 cc 100 195 CFA 19.500 CFA
Betadine Groc 125 ML 5 1.625 CFA 8.125 CFA
Betadine Vermell 125 Ml 5 1.625 CFA 8.125 CFA
Alcohol 90°(litre) 5 1.950 CFA 9.750 CFA
Esparadrap 10 1.950 CFA 19.500 CFA
Èter 5 4.550 CFA 22.750 CFA
Cotó hidròfil(1kg) 5 4.550 CFA 22.750 CFA
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Gotes oculars
Cébémixine colirio 5 2.106 CFA 10.530 CFA
Gentalline colirio 5 3.250 CFA 16.250 CFA
Cébémicine pomada 5 2.990 CFA 14.950 CFA

TOTAL CFA 2.590.675 CFA
TOTAL EURO 3.949,19 €

b. Material mèdic.

CONCEPTE QUANTITAT PREU TOTAL (Fr. CFA)
Baixa llengua 10 5.000 CFA 50.000 CFA
Camises 10 .000 CFA 70.000 CFA
Caixa de venes 1 75.000 CFA 75.000 CFA
Tisores 5 5.000 CFA 25.000 CFA
Llençols 4 3.500 CFA 14.000 CFA
“Haba metálica” 4 6.000 CFA 24.000 CFA
Martell reflex 2 25.000 CFA 50.000 CFA
Metro 2 1.200 CFA 2.400 CFA
Otoscopi 4 15.000 CFA 60.000 CFA
Bàscula 3 50.000 CFA 150.000 CFA
Bàscula bebès 2 65.000 CFA 130.000 CFA
Orinal 250 cc 1 24.000 CFA 24.000 CFA
Safata rectangular 2 17.000 CFA 34.000 CFA
Cub de brossa 1 25.000 CFA 25.000 CFA
Estetoscopi 2 25.000 CFA 50.000 CFA
Taula de consultes 3 29.000 CFA 87.000 CFA
Tensiòmetre 3 12.000 CFA 36.000 CFA
Termòmetre 20 800 CFA 16.000 CFA
Mampara de fusta 1 48.000 CFA 48.000 CFA

TOTAL CFA 970.400 CFA
TOTAL EUROS 1.479,26 €

c. Coordinació i material. 

CONCEPTE TOTAL (Fr. CFA)
3 Coordinadors (12 mesos x 40.000 CFA/Mes) 1.440.000 CFA
Restauració de l’equip del projecte 200.000 CFA
Comunicacions per telèfon 100.000 CFA
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Mobiliari (toldo, cadires i taules) 800.000 CFA
Adquisició de vehicle d’ocasió tipus familiar 10.000.000 CFA
Carburant 200.000 CFA
Pòsters de sensibilització 300.000 CFA

TOTAL CFA 13.040.000 CFA

TOTAL EUROS 19.878,04 €

d. TOTALS.

CONCEPTE TOTAL (Fr. CFA)
Medicaments 2.590.675 CFA
Material mèdic 970.400 CFA
Coordinació i material 13.040.000 CFA

TOTAL CFA 16.601.075 CFA
TOTAL EUROS 25.306,51 €
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ANNEX:
Figura 1. Piràmide de població:
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