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FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ AL 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 

Informació bàsica del projecte 

Nom de l’entitat sol·licitant: Associació Solidança 

Nom de la contrapart local (si s’escau): Mbolo Association 

Títol del projecte: FANDEMA. GENERACIÓ D’ALTERNATIVES SOCIOECONÒMIQUES DINS DE LA 

CADENA DE VALOR DE L’ENERGIA RENOVABLE PER A LA DONA QUE MITIGUEN EL CANVI 
CLIMÀTIC I PROMOUEN LA IGUALTAT DE GÈNERE A TUJERENG, GÀMBIA 

País: Gàmbia Regió: West Coast Region 

Data d’inici i final del projecte: 1/1/17 

Nombre de beneficiaris: directes formació 44; en els horts 266 i de conservació en fred, 50. 
Total 360. Indirectes 5575 

Import total del projecte: 349.334€. El primer any, 184.195€, el segon 175.056€ 

Aportació de l’entitat sol·licitant: El primer any 
9.076€.i el segon 7.968,€ 

Aportació de la contrapart: El primer any 
32.708€ i el segon 34.498€ 

Import sol·licitat al Fons Català de Cooperació: 159.540  €.. El primer any, 86.502€. i el segon 
73.038€. 

 

 

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de subvenció1 

(marcar amb una creu la documentació que s’aporta) 

De l’entitat sol·licitant  

 Document de registre com a entitat. L’entitat ha d’estar constituïda i inscrita formalment 
amb anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el 
qual se sol·liciti l'ajuda. 

 Estatuts de l’organització. Reflectir en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la 
realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, solidaritat i desenvolupament 
integral dels països en vies de desenvolupament. 

 Memòria d’activitats. L’entitat ha de garantir la seva experiència en la realització 
d’actuacions assimilables a les prioritats establertes a les bases de la convocatòria. 

                                                      

1 El FCCD ja disposa de tota la documentació al respecte, tant de l’entitat sol·licitant com de la 
contrapart. 
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 Memòria econòmica de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual. 

 Per a les entitats catalanes, disposar d'una seu o delegació permanent en el municipi 
corresponent, o que l’entitat es comprometi a dur a terme tasques informatives i de 
sensibilització referents al projecte presentat en aquest municipi. 

 L’entitat ha d’acreditar documentalment que les autoritats locals estan assabentades de 
la realització del projecte en el territori. 

De la contrapart local 

 Document de registre com a entitat. L’entitat ha d’estar constituïda i inscrita formalment 
amb anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el 
qual se sol·liciti l'ajuda. 

 Estatuts de l’organització. Reflectir en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la 
realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, solidaritat i desenvolupament 
integral dels països en vies de desenvolupament. 

 Memòria d’activitats. L’entitat ha de garantir la seva experiència en la realització 
actuacions assimilables a les prioritats establertes a les bases de la convocatòria. 

 Memòria econòmica de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual. 
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1- DADES IDENTIFICATIVES DELS ACTORS 

 

1.1 DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 

(En cas de ser un projecte presentat per diverses entitats, indiqueu aquestes dades per a cadascuna, 
posant en primer lloc l’entitat que n’assumeix la representació). 

 

Nom: Associació Solidança 

Adreça: C/Disseminats 25 (Les Begudes) 

Població: Sant Joan Despí 

Comarca: Baix Llobregat Codi Postal: 08970 

Telèfon: 936854434 Fax: 933738922 NIF: G-61291894 

Correu electrònic: solidan@solidanca.cat 

 

Persona responsable del projecte: Isabel Gimeno Campderrós 

Càrrec dins l’entitat: Directora-generent 

Telèfon de contacte: 936854434 / +34647667517 Fax:933738922 

Correu electrònic: direccio@solidanca.cat 

 

Data de constitució:febrer 1997 Nombre de socis: 65 

Nombre de personal contractat: 50 Nombre de personal voluntari: 18 

 

mailto:solidan@solidanca.cat
mailto:direccio@solidanca.cat
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Explicar la relació entre l’entitat sol·licitant i la contrapart local: 

Actualment la relació entre Solidança i Mbolo és ja d’una dècada de treball de cooperació a 
Gàmbia i neix de la voluntat de Solidança d’executar l’objectiu de solidaritat internacional, 
recollit en els seus estatuts, complementant el treball a diari amb el Quart Món a Catalunya. A 
més al 2009, s’intensifica la col·laboració on Solidança col·labora dissenyant el projecte de 
cooperació de Fandema i enviant a terreny una treballadora com expatriada per a enfortir l’inici 
del projecte de Fandema. Actualment, aquesta persona està vinculada a Mbolo, al projecte de 
Fandema i també assessorant, puntualment, a Solidança.  

Sempre amb projectes de cooperació internacional a Gàmbia i molt centrats en 
codesenvolupament. Solidança porta treballant, primer amb Africa Mbolo des del 2007 i 
després a l’iniciar el projecte de Fandema, al 2009, amb Mbolo Association (l’associació 
gambiana derivada d’Àfrica Mbolo) com a contrapart.  Solidança té clars en els seus estatuts 
que vol contribuir també en el àmbits de Solidaritat inetrnacional a part del Quart Món a 
Catalunya. dedicar part Existeix un vincle entre una extreballadora de Solidança i la contrapart, 
Mbolo Association, , l’expatriada, amb la contrapart, on el president, que és el seu marit. 
Inicialment, un projecte de codesenvolupament. 

La direcció de Solidança forma part de l’associació de les bruixes de Torrelles, on aquesta 
darrera associació va iniciar un projecte de cooperació amb les dones de Tujereng al 2007 
(gestionat a través del FCCD). L’experiència positiva del projecte i la voluntat de continuar 
treballant amb el pla estratègic participatiu elaborat per les dones de Tujereng, va portar que en 
el moment que Solidança comença a realitzar la seva exportació de roba de segona mà, 
desenvolupa un projecte que aquesta roba tingui un benefici social en el lloc de destí. I 
convergeixen dos projectes per generar sinèrgia: fandema. Un projecte de desenvolupament 
comunitari per a una millora de la qualitat de la vida de les dones. Concretament, la primera 
fase, va versar en generar activitats sociolaborals per a les dones a través de la formació i 
sustentat, el manteniment amb els beneficis derivats de la venda de roba de segona mà i dels 
productes derivats del tallers de formació. La segona fase, en consolidar les línies d’intervenció 
i d’ocupació iniciades en la primera fase apuntant ja nous filons d’ocupació en els quals 
advoquen per a la reducció de les desigualtats de gènere, en especial en una àrea 
predominantment dominada pels homes, la tecnologia.  
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Relació entre l’entitat sol·licitant amb el país i localitat on es realitza l’acció: 

Solidança treballa per a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social, 
concretament amb dones (monoparentals amb càrregues familiars, derivades de violència de 
gènere) i immigrants. Bona part dels immigrants són gambians o de la zona de l’Àfrica de l’Oest 
(Gàmbia, Senegal, Ghana, Costa d’Ivori, Mali...) i per tant, saber que la seva entitat lidera i 
participa en un projecte de desenvolupament comuntari al seu país i/o regió, els identifica més 
en el procés d’inserció sociaolaboral i facilita també, l’èxit de la seva inserció ja que se senten 
acollits pel país de destí. Així, s’ajuda a fomentar un major interés per aprendre les normes de 
funcionament laborals i implicar-los en el funcionament de la societat civil catalana. 

Solidança ve promovent el projecte de Fandema des de 2009 amb una implicació en la primera 
fase de Fandema de suport a la gestió amb l’enviament d’una expatriada en el país de destí, 
Gàmbia. L’expatriada, coneixia el país i tenia vincles familiars, fet que facilitava l’entrada i 
treball en el país per un millor coneixement del territori, de la societat i cultura. Aquesta unió 
afavoria una clara relació entre el Nord i el Sud, una complementació de tasques en la gestió 
del projecte. Des de 2009, Solidança ve treballant en el projecte de Fandema a Tujereng, el 
qual ha establert uns clars lligams amb el territori. 

Alhora i des de la Junta, el 50% dels membres d’aquesta, com el 100% de l’equip de gestió han 
visitat el projecte participant en formacions requerides a les beneficiàries i continuen donant 
suport tècnic en aspectes requerits tant de metodologies i protocols per a l’àrea social, com per 
a l’àrea tècnica, enginyeria i medi ambient, com ocupacional, costura, manualitats i 
manteniment. 

Per aquesta nova fase, Solidança, en la seva comissió de cooperació i solidaritat, integra a un 
membre del projecte de Fandema conformat pel president de Sant Just Solidari, un membre de 
l’equip de gestió i el president de Solidança, per tal de poder facilitar millor el feedback del 
projecte i treballar millor en el territori català.  

 

Projectes tancats 

Millora de la qualitat de vida de les dones de Tujereng con Sanchaba Kambeng Kafo 

 

Any: 2007-2008 

Execució: Conjuntament amb Associació de dones Pla de 
les Bruixes, Tres Tombs Torrelles de Llobregat 

Pressupost: 6.000€ 

Finançat: Ajuntament de Torrelles de Llobregat dins del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

Accés a les noves tecnologies de la informació i informática en centres educatius (Darsilami y 
Bottrop High School) de Gambia 

 

Any: 2009-2010 

Execució: Mbolo Association i Associació Solidança 

Pressupost: 5.675€ 

Finançat: Ajuntament Sant Joan Despí 
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FANDEMA, Centre de formació y ocupació per a dones a Tujereng 

 

Any: 2009- 

Execució: Mbolo Association i Associació Solidança 

Pressupost: 88.180€ (de 2009 a 2011) 

Finançat: Ajuntament Sant Joan Despí, Fundació Roviralta, 
Sant Just Solidari, GEF-UNIDO, Azimut Sud, Ruw, Obra 
social Caja Sabadell, DHL, Spanair, Barcelona Acció 
Solidària, The big Idea; Terres Llunyanes i donacions 
particulars 

 

Hybrid system of 8.3 kW for running Fandema project in Tujereng Village, The Gambia within GEF-
UNIDO 4 “Gambia: SPWA-CC Promoting Renewable Energy Based Mini Grids For Productive Uses In 
Rural Areas In The Gambia, GF/GAM/11/001” 

 

Any: 2012 

Execució: Mbolo Association i Associació Solidança 

Programa de: GEF-UNIDO amb el Ministeri d’Energia i l’Agència 
Nacional de Medi AMbient 

Pressupost: 135.287€ 

Finançat: GEF-UNIDO,Ajuntament Sant Joan Despí, Ambilamp, 
Area Metropolitana de Barcelona, Inditex, Yolocamba 
Solidaridad, Azimut 360, SMA, Enersol, Aquabat, Mbolo 
Association i donacions privades 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5K
QMKpzzKX8 

 

Training on design, installation and maintenance of renewable energy stand-alone system in The 
Gambia “Gambia: SPWA-CC Promoting Renewable Energy Based Mini Grids For Productive Uses In 
Rural Areas In The Gambia, GF/GAM/11/001” 

 

Any: Setembre-Novembre 2012 

Execució: Mbolo Association 

Programa de: GEF-UNIDO amb el Ministeri d’Energia i 
l’Agència Nacional de Medi Ambient 

Pressupost: 12.146€ 

Finançat: GEF-UNIDO i Mbolo Association 

 

 

MITIGATION OF CLIMATE CHANGE THROUGH WOMEN’S GENERATION OF NEW GREEN BUSINESS 
BASED ON RENEWABLE ENERGY TOOLKITS ASSEMBLED BY TRAINED RE WOMEN IN THE 
GAMBIA 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5KQMKpzzKX8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5KQMKpzzKX8
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Any: Setembre 2014- Agost 2015 

Execució: Mbolo Association 

Programa de: GEF-SGP amb UNDP The Gambia 

Pressupost: 104.576$ 

Finançat: GEF-SGP/UNDP, Mbolo Association 

The main objectives are:  

1. Encourage professionalism in the technical and technological area for vulnerable women 
through labour itineraries in energy and applied development skills in The Gambia 

2. Promote research and development of products for commercial activities based on 
energy efficiency improvements or RE access in Fandema, Tujereng, Gambia 

3. Enhance awareness on gender, empowerment and energy whiles disseminating the best 
practices and lessons learnt 

 

The results are: 

 Tonnes of CO2 avoided by implementing low carbon technologies: 
 Renewable energy measures: 11,21 Tn CO2 

 Number of community members demonstrating or deploying low-GHG technologies: 

20 
 Total value of energy or technology services provided (US dollar equivalent):  

o 7kWp PV installed of 3 standalone systems: 13.759 USD (593.000GMD) 
o Energy: 9,21 tn CO2 
o 31,6MWh produced: 7,691 USD 
o 4 toolkits prototypes developed: 

 2,58 MWh produced: 627,5 USD (27.046 GMD) 

 Energy: 2tn CO2 
 Technology services: 15.088,63USD (650.320GMD) 

 Number of community-based monitoring systems demonstrated (please specify): 1 
(individual itinerary) 

 Number of new technologies developed /applied: 1 (solar generators) 
 Number of national policies influenced: case study for mainstreaming gender on RE 

under gender policy and RE demo project 

Number of people trained on: What is a standalone system? 1002; Available renewable energy sources 

in The Gambia. How do they work? 36; Greenhouse effect, 26; Clean cooking: improved stoves, 

alternative fuels and alternative stoves, 982; Project development, 10; Monitoring, 2; Leadership, 14; 

Project cycle accounting/finance management, 2; Foundation on electricity, 15; Design, installation and 

maintenance of standalone PV system, 14 and Foundation on environment, 15. 

Livelihoods & Sustainable Development: 

 Number of participating community members (gender disaggregated): 
o Direct beneficiaries: 15 (93% women and 7%men) 
o Indirect beneficiaries: 1006 (18% are women, 4% children and 78% men) 

Total value of investments: 401,689 GMD 

 

FANDEMA. PROMOCIÓ DE NOUS FILONS D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA PER A DONES A 
TUJERENG, GÀMBIA 
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Any: Juliol 2014-Octubre 2016 

Execució: Mbolo Association i Associació Solidança  

Pressupost: 362.181€ 

Finançat: FCCD (Ajuntament de Torrelles de Llobregat, 
Begues, Molins de Rei, Sant Just Desvern, Pallejà) i 
Sant Joan Despí 

Beneficiaris directes: dones 

Objectiu general: Millorada la qualitat de vida de les dones a Gàmbia 

Objectiu específics: Enfortides les capacitats productives de les dones de Tujereng i voltants (Gàmbia) 

Resultats esperats 

 Millorada la qualificació educativa de la població adulta femenina 

 Generades alternatives sociolaborals a les dones de Tujereng i dels seus voltants 

 Consolidat el centre de formació de Fandema des d’una vesasnt d’edificis bioclimàtics 
com d’enfortiment de l’equip i llur gestió 

Projectes en execució  

 

FANDEMA INFANTIL. FANDEMA. FORMACIÓ DE QUALITAT A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I INFANTIL A 
TRAVÉS DE L’EMPODERAMENT DE LA DONA A TUJERENG, GÀMBIA 

 

Any: Juliol 2014- 

Execució: Mbolo Association i Associació Solidança  

Pressupost: 

Finançat: FCCD (Ajuntament de Torrelles de Llobregat, 
Begues, Molins de Rei, Sant Just Desvern, Pallejà) i 
Sant Vicenç dels Horts 

Beneficiaris: infants 

Objectiu general: Millorada la qualitat educativa dels infants d’infantil i primària a Fandema 

Objectiu específics: Enfortides les capacitats formatives de les professores de Fandema per a l’educació 
dels infants 

Resultats esperats 

 L’escola de Fandema esdevé un centre d’excel·lència en l’educació dels infants de 
qualitat 

 Generades alternatives sociolaborals a les dones de Tujereng i dels seus voltants 
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1.2 DADES DE LA CONTRAPART LOCAL 

 

Nom: Mbolo Association 

Adreça: Jamissa Pipeline  

Població: Brikama Town Codi Postal: 

Telèfon: (00220) 7533085 Fax: 

Correu electrònic:mbolo@m-bolo.org 

 

Persona responsable del projecte: Malang Sambou Manneh 

Càrrec dins l’entitat: President 

Telèfon de contacte: (00220) 7533085 Fax: 

Correu electrònic: malang@m-bolo.org   

 

Data de constitució: 2004 (legalitzat gener 2010) Nombre de socis:10 

Nombre de personal contractat:13 Nombre de personal voluntari:19 

 

Relació de l’entitat amb els beneficiaris: 

El president de l’entitat és originari del poble, de Tujereng. Per tant, la relació existent és de 
suport al desenvolupament de les dones, enteses aquestes, segons el rang d’edats com mares, 
germanes, etc. Es coneix tots i totes i les dones estan organitzades en una associació de 
beneficiàries de Fandema, on en les reunions i processos de presa de decisions, les 
representants hi són presents. Alhora el treball és conjunt i cada dilluns, en les sessions de 
desenvolupament es tracten temes que impliquen decisions en actituds, continguts, projectes, 
etc. a tractar i considerar dins del projecte. Alhora es detecten necessitats que són les que 
conformem la segona fase del projecte. 

La junta de Mbolo la conformem part de l’equip del projecte ja que així s’afavoreix la implicació 
pel desenvolupament, el foment de la participació democràtica i l’enfortiment i apoderament de 
dites persones i conseqüentment, del projecte. En aquest sentit, i encara en aquesta fase, ells 
són beneficiaris/es ja que se’ls forma en aspectes d’agents de desenvolupament local. 

 

mailto:malang@m-bolo.org
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2- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

2.1 PRESENTACIÓ 

 

Títol del projecte. FANDEMA. GENERACIÓ D’ALTERNATIVES SOCIOECONÒMIQUES DINS DE LA 

CADENA DE VALOR DE L’ENERGIA RENOVABLE PER A LA DONA QUE MITIGUEN EL CANVI 
CLIMÀTIC I PROMOUEN LA IGUALTAT DE GÈNERE A TUJERENG, GÀMBIA 

Localització geogràfica detallada (adjuntar mapa de localització) 

Període global d’execució del projecte (data d’inici i data final): 1/1/2017-31/12/2018 

Període pel qual se sol·licita la subvenció: 1/1/2017-31/12/2018 

Resum de la intervenció proposada (màxim una pàgina) 

Gàmbia, el país més petit a la costa oest d'Àfrica, ocupa el lloc 165 de l'índex de desenvolupament humà 
(informe PNUD, 2012) dels 187 països. Això el situa entre els 20 països més pobres del món. Per 
entendre aquesta classificació cal saber que, amb una població de 1.750.000 habitants (dades de l'OMS 
de 2009). El país té un PIB de $ 1,28 internacionals i una esperança de vida en néixer de 58/61 anys 
(homes/dones) i la seva economia es basa el 75% en l'agricultura. Si bé Gàmbia ha crescut en la posició, 
continua estant per sota de la mitjana de la regió de l’Àfrica subsahariana. Gàmbia té concretades les 
seves actuacions per complir amb els Objectius de desenvolupament sostenible, focalitzant cap als 
col·lectius més vulnerables, les dones i els joves. 

Tot i que les dones constitueixen el 51% de la població i el 50% dels empresaris, el baix nivell educatiu 
(37% dones vs 58,4% masculí, amb majors distàncies quan es tracta de dones adultes, és a dir el 11%), 
genera que "les dones empresàries encara s'enfronten molts obstacles per a la supervivència i el 
creixement. Particularment, les dificultats d'accés als recursos financers i humans; la necessitat de 
conciliar negocis amb les activitats domèstiques i la propensió a veure l'empresa com a part d'una 
estratègia general de diversificació de l'alimentació; 70% de les dones treballen en sectors poc rendibles, 
com la producció d'aliments, la nutrició i la salut "(Della-Giusta, M i Phillips, C, 2006). 

Els desafiaments de les dones són la manca d'informació, formació i coneixements tècnics; limitacions 
financeres a causa de la falta de posada en marxa i els fons de treball, l'accés limitat als microcrèdits, i la 
manca de separació entre els fons empresarials i familiars; costums i creences que limiten la confiança 
entre les dones, la planificació a curt termini i la manca de sentit dels negocis; falles del mercat a causa de 
la manca de control de qualitat, la disminució del nombre de turistes, la sobresaturació dels mercats i la 
manca de suport governamental coordinada per a les petites empreses. Alhora, “la divisió del treball 
segons el gènere ha resultat una dificultat d'oportunitats per a les dones a causa de la seva contribució a 
l'economia no formal, sense remunerar” (Women Empowerment and Gender Mainstreaming, UNDP, 
2010). 

Fandema, és el projecte emblmàtic de Solidança-Mbolo situat a Tujereng que reuneix més de 307 dones 
de 19 pobles diferents per elevar el seu nivell d'oportunitats de subsistència improvete vida i reduint la 
bretxa de la desigualtat de gènere. 

Hi ha hagut un creixement meteòric en la composició i la varietat d'activitats de formació. Va començar a 
l'octubre de 2010 amb 7 dones de Sanchaba Tujereng com una gestió empresarial emfatitzant 
l'alfabetització i el biaix tradicional. S'ha ampliat en un projecte que promou la dona activitats econòmiques 
mitjançant la construcció de les seves capacitats tècniques i el desenvolupament de solucions 
assequibles d'energia renovable (RE). 

El nostre model proporciona una solució al problema de desenvolupament més comú: accés a l'energia 
amb baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Sistema elèctric nacional de Gàmbia basat en 
els combustibles fòssils és insuficient, poc, car i que cobreix només el 20% del país. 

La instal·lació del sistema híbrid de Fandema va encendre l'interès de les dones en l'energia solar 
renovable. Mbolo, ha sabut escoltar i buscar maneres de millorar els seus coneixements. Ara, Mbolo està 
alimentant aquest interès amb una formació pràctica d'un any en curs de formació instal·lació solar, que 
és únic a l'Àfrica occidental. 

L'aplicació del nostre model es divideix en dues àrees. En primer lloc, generar capacitat tècnica i de 
negocis. En segon lloc, dissenyar i instal·lar solucions solars enfocats en satisfer la demanda d'energia 
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per a les activitats econòmiques de les dones que, al mateix temps, redueix la seva càrrega de treball 
domèstic i millora els seus mitjans de vida. 

En conseqüència, el projecte de RE Fandema promou la viabilitat de les activitats econòmiques de les 
dones que permeten cicles de negoci més eficients i permanents, mentre que la reducció de les emissions 
de gasos d'efecte hivernacle. Això al seu torn, s'obre l'oportunitat per a una indústria d'acoblament local 
verd fent "generadors solars a mida". 

L’actual projecte, aborda una de les grans línies programàtiques per a reduir la pobresa, i en especial, la 
pobresa femenina a Gàmbia a través de la generació d’autoocupació verda amb una intervenció de 
millora de l’activitat d’ingressos no formals de la dona, l’agricultura, i de la dotació de serveis que 
promoguin la reducció de la càrrega de treball a la llar. Concretament enforteix les competències 
bàsiques, socials i tècniques mitjançant itineraris d’inserció individuals a un dels grups més vulnerables, 
les dones i les dones joves, en una de les demandes actuals del mercat, instal·ladors en l’energia 
renovable, concretament en energia solar fotovoltaica des d’una perspectiva de gènere i respectant el 
medi ambient. A més a més, promou la cultura de generació d’ocupació a través de la formació en gestió 
de negoci i dotació de recursos financers, a través del viver d’empreses solars. 

La metodologia de la intervenció, aprenentatge i servei a la comunitat, permet donar solució a una de les 
problemàtiques identificades en el país que han de sobreposar les dones, l’elevada inversió en temps per 
a les activitats de la llar com de les activitats econòmqiues de l’economia no formal de la dona, 
l’agricultura de substistència. La manca de subministrament d’aigua en els pous promou un major temps 
d’inversió per a l’extracció d’aquest i moltes vegades, s’interrumpeix el subministrament al llarg de l’any 
per una defectuosa construcció del pou. L’elevat cost del fuel afavoreix una major inversió de força 
humana en l’extracció de l’aigua del pou,situació que encara afavoreix més la reducció dels temps de les 
dones per a millorar la seva educació i/o promoció d’activitats econòmiques pel sustent de la família.  
Aspecte que redueix el cicle de negocis i beneficis en especial del sector femení que són qui treballen els 
horts per poder satisfer les necessitats de la família i vendre les excedents en els mercats locals per 
invertir-los en l’educació dels fills. la manca de serveis d'energia tendeixen a tenir un efecte més negatiu 
en les dones que en els homes, especialment en les zones on les persones depenen directament dels 
recursos naturals per a la seva subsistència. Aquesta situació perpetua condicions desproporcionades de 
pobresa per a les dones. Millorar l'accés a aquestes instal·lacions pot donar a les dones temps per a les 
activitats productives, i les nenes més temps a l'escola. Si bé les dones sustenten la família a través de 
les activitats agrícoles, l’escassa infraestructura per a la conservació dels aliments no permet obtenir el 
màxim els beneficis esperats i/o desitjats. Ambdós aspctes, reduexen les oportunitats de les dones de 
millorar les seves condicions de vida tant per un marge de benefici de les activitats productives seves com 
d’una alta inversió en temps en les activitats productives per escassa infraestructura tecnològica com de 
les pròpies activitats a la llar. 

La part aplicada de la formació de dones instal·ladors solars es realitzarà a la comunitat de Tujereng, 
l’àrea semiurbana a la perifèria de la conurbació urbana de Serekunda on s’està produint l’actual 
creixement i expansió de la zona urbana. L’hort comunitari que alberga unes 250 dones, se li instal·larà un 
sistema de punt de cpatació d’aigua per gravitació amb bomba d’aigua solar i a l’hort de les dones que 
s’havien format a Fandema (16), se li millorarà el sistema de captació d’aigua passant-lo a sistema de 
pressió d’aigua. Alhora, s’expandirà el sistema de conservació en fred en el mercat per a poder donar 
cobertura a la producció agrícola de les dones i incentivar i dignificar aquest activitat.  

El mercat municipal és un element de cohesió social, però especialment, de petit negoci per a més de 34 
dones; de sustent de la família ja que les dones posen a la venta els productes elaborats de menjar fets a 
casa (vespre, 3 dones) o de l’hort (50 dones). Una bona preservació en fred, permetrà incrementar el cicle 
de negoci afavorint una millor higiene, preservació i ocnservació a través dels tallers formatius en noves 
tècniques (assecatge, cocció i fred). La primera fase d’aquest projecte de rehabilitació del mercat ja s’està 
efectuant enguany. 

Alhora en aquesta fase, es treballa per finalitzar la fase constructiva i enfortir les capacitats de l’equip, en 
habilitats, competències tècniques (formació de futures formadores en les diverses àrees de l’itinerari 
d’inserció) i sobretot, formacions en lideratge, gènere, gestió de projectes, medi ambient i energia. Dita 
aposta contribuirà a garantir que Mbolo l'execució sigui a llarg termini, perquè l'estratègia del projecte 
s'assegura la sostenibilitat dels recursos humans (enfortiment de la capacitat de l'equip i RE RE tècnic 
assessor s); econòmics (activitats i productes per generar ingressos per sostenir la formació); materials 
(edificis, eines, equips ja existents) i financera (disponibilitat d'un fons rotatori per millorar l'esperit 
empresarial). 

El projecte preveu un sistema de seguiment i monitorització basat en un estudi de base i un equip de 
seguiment conformat per un representant de les dues entitats, els quals també exerciran l’avaluació final 
del projecte in-situ per tal que els socis no locals puguin corroborar les activitats i l’impacte social, 
econòmic i ambiental del projecte. Més encara, el projecte té una elevada connotació de compromís per 
part de tots els actors implicats, on el 23,5% dels recursos son aportats pels socis membres i un 6,1% per 
a la comunitat de Tujereng i benficiàries; corresponent a un 37,7% del pressupost el mètode d’intervenció, 
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l’aprenentatge i servei (un 70,3% a estrictament formació formal i un 29,1% en el servei a la comunitat 
amb la instal·lació del sistema del sistema de bombeig d’aigua solar i de conservació de fred a Tujereng). 

Aquest projecte, alineat amb les normatives i línies estratègiques de desenvolupament i mitigació del 
canvi climàtic permetrà reduir les desigualtats com també aportar solucions a la situació de pobresa que 
viu el país des d’una revitalització dels pols d’atracció de l’economia local, dotant a la població d’una 
diversitat i varietat, de productes alimentaris com una correcte manipulació, conservació i preservació, 
promovent una dinamització social, ambiental i econòmica per als eixos pivotals de les famílies: les dones, 
oferint un apoderament d’aquestes a través de la formació en energies renovables. L’aposta clara cap a 
un desenvolupament inclusiu i sostenible i virar a la població vulnerable, les dones i les dones joves, fora 
de la pobresa fonamentant-se en recursos energètics i endògens propis com recull el PAGE 2 i l’UNDAF 
2017-2021. 

 

2.2 ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 

2.2.a. Situació existent i problemàtica 

En aquest apartat cal exposar el context socioeconòmic i polític de la zona. Cal descriure la problemàtica 
detectada i reflectir altres programes vinculats a l’acció proposada que s’estiguin desenvolupant a la 
mateixa zona, així com els actors socials implicats. 

Gàmbia, el país més petit de l'Àfrica Occidental amb una superfície de 11.300 km2, situat a la costa oest 
del continent, al sud del tròpic amb tres ecorregions: manglar a la costa, selva i sabana a l'oest i sabana a 
l'est. S'articula a partir del riu Gàmbia, i la seva economia es basa en 25% del PIB en l’agricultura (1994-
2003), de la qual acull el 70% de la població activa i el 15% del sector industrial, bàsicament la 
construcción i activitats derivades de l’agricultura. El sector del servis que aglutina el 60% del producte 
interior brut se centra en el turisme. El PIB per càpita és de 528,79$ i el 58% de la población viu en la 
zona urbana (cens 2013). 

Gàmbia ocupa el lloc 172 dels 187 països en l'IDH 2013 (UNDP, 2014) i per l’Índex de desigualtat de 
gènere (IDG, 2013), Gàmbia està en el lloc 137 de 149 països (UNDP, 2014). Això el situa entre els 20 
països més pobres del món amb una elevada desigualtat de gènere, estant per sota de la mitjana de la 
regió de l’Àfrica subsahariana. La pobresa segueix sent alta (48,4% de la població viu per sota del llindar 
de pobresa de $1,25 al dia, encara que es tracti d'una millora pel que fa al 58% de la població al 2003-
2004 (Integrated Housing Survey Result, 2010), localitzant-se el 30% en les zones urbanes en 
contraposició al 80% en les zones rurals (2013). Diferències clau que acceleren les taxes migratòries de 
les zones rurals cap a les urbanes localitzant-se aquesta migració en la franja d’edat dels joves 
majoritàriament. 

El poder legislatiu resideix en l'Assemblea Nacional i la república de Gàmbia és presidida per un president 
escollit en sufragi universal. El país es divideix administrativament en 5 regions i una ciutat: West Coast 
Region, Lower River Region, Upper River Region, Central River Region, North Bank i the Greater Banjul 
(la capital). 

Al país, de gairebé 1,9 milions d'habitants, hi conviuen una àmplia varietat de grups ètnics. Els africans 
suposen el 99% (Mandinka 42%, Fula 18%, Wolof 16%, Jola 10%, Serahuli 9%, altres 4%), sent un 92% 
musulmans. La població és molt jove amb una mitjana d’edat de 19,9 anys (cens 2013, GBOS), un 39% 
menor de 14 anys i un 3,2% major de 65 (cens 2013). Des del primer cens de 1963, la població de 
Gàmbia ha incrementat cada deu anys en una mitjana del 43,2%. Té un creixement de 38.3%, amb una 
taxa de natalitat de 32,6 naixements/1.000 habitants i de mortaldat de 7.3 morts/1.000 habitants. 
L’esperança de vida recollida en el darrer cens és de 62/67 anys (homes/dones) amb una taxa de 
dependència del 75,8%. Les dones constitueixen el 51% de la població. 

Un dels majors problemes és l’alta taxa d’atur 29,8% sent desproporcionada per la franja d’edat dels joves 
del 38% de desocupació (Estudi Població activa, 2012), on el creixement econòmic (4,7%) per si sol no ha 
estat suficient per abordar el problema massiu de desocupació (amb una marcada diferencia entre els 
homes (27%) i les dones (31%)) i de la pobresa a Gàmbia. El 45% dels 482,439 població activa són 
dones i el 62,8% de la població activa són autònoms (NPHC, 2003). Tansols el 9,4% és mà d'obra 
qualificada i el 61,9% no qualificada. 

L'augment de la desocupació i la subocupació entre els joves fa que moltes d'elles amb un sentit de 
desesperació i impotència obligant a molts d'ells a buscar oportunitats en altres llocs, incloent la migració 
il·legal cap a Europa. Amb una població urbana cada vegada més gran i amb molts joves a l'atur, el 
govern s'enfronta a seriosos desafiaments de proveir serveis a la població en generar el creixement 
necessari per absorbir l'atur. (Esborrany PAGE 2, 2017). 
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D'altra banda, s'observa que els que participen en el sector informal (59%) tenen poca o cap educació. 
Les dones representen el 73,8% respecte el 55,3% dels homes en el sector informa ja requereix un 
abaixa formació i habilitats l i es distribueix un 16,40% en el sector pesquer; un 22,07% 
industria/manufacturacio; 41.33% restauració; 2.66% Serveis Financers; 6,95%emmagatzematge i 
comunicacions, Comercials, Serveis Socials i Personal 39,97% i al detall i l'engròs de 43.49%. La divisió 
de rols en el treball ha causat una dificultat d'oportunitats d'accés al mercat de treball general a causa de 
la càrrega de treball a la llar, el que contribueix a l'economia informal (Women Empowerment and Gender 
Mainstreaming, UNDP, 2010). 

Una altra limitació important que enfronta la joventut de Gàmbia (42,6%) és dèficit d'habilitats ja sigui per 
treballar per compte propi o aconseguir una feina, especialment els que viuen a les zones rurals (46,5%) i 
dones (48,3%). Inclús després de formar-se en centres de formació profesional (TVET) els baixos nivells 
d’ocupació després de les practiques en empreses del sector formatiu (el 64,6% dels participants que van 

respondre a l’enquesta no van romandre inactius sent només el 34,7% ocupats, (NAQAA 2013 TVET 
Graduates Tracer Study)), fan palès una baixa adequació del contingut i rellevància. El negoci a 

Gàmbia no tenen mà d'obra adequadament qualificada que pot produir béns de qualitat amb l'eficiència 
necessària per al país per competir i mantenir una presència en els mercats globals. Més encara si se 
centra en formacions científiques i/o tecnològiques on dels Dels 843 programes oferts per institucions 
d’educació post secundària, tansols el 35,2% són cientifiques o basades en tecnologia i 74,1% s’ofereixen 
per organitzacions no terciàries. 

L’impuls dels diversos programes de desenvolupament, el PAGE i el PAGE II, aposten per a impulsar i 
diversificar l’ocupació com a eix pivotant per a la juventut en un desenvolupament sostenible basat en 
fomentar les potencialitats internes, apoderar el sector privat  i reduir així, la pobresa. 

En l'àmbit educatiu, el 52,8% de la població adulta (majors de 15 anys) és analfabeta, especialment entre 
la població femenina (52,3% d'analfabetisme masculí enfront del 58,6% femení, UNESCO 2016) i la 
població rural (50% de la seva població). El 73% de les persones menors de 24 anys estan alfabetitzades 
sent les distàncies entre els homes i les dones menors gràcies a les polítiques per a la inclusió i 
afavoriment de l’educació de les dones promogudes en els darrers anys (75.55% homes i 70.84% dones, 
UNESCO 2016). A les zones rurals són molt poques les famílies que poden assumir les despeses 
d’educació, especialment a partir de secundària i molt pocs adolescents poden cursar secundària (només 
el 33% és femení). 

Mentre que les dones de Gàmbia constitueixen el 58% dels electors (Integrated Housing Survey Result, 
2003) i són molt actives en la mobilització política per a la participació dels votants a l'Assemblea 
Nacional, Govern Local i les eleccions presidencials, hi ha poca representació femenina en aquesta esfera 
(10% en l’Assemblea Nacional; 18,4% Consells d'Àrea; 0% governadores i dels 1873 pobles del país, 
només hi ha 5 alcaldesses). L’explicació rau en la perpetuació de la tradició de la separació de rols, els 
patrons de socialització dels homes que perpetuen actituds i pràctiques discriminatòries i les relacions 
desiguals de poder entre homes i dones dins de la família i la comunitat. 

A causa del ràpid creixement de l'economia i l'augment de la població en els últims anys, la demanda 
d'energia ha superat amb escreix la capacitat de la utilitat de propietat estatal, NAWEC, per satisfer les 
necessitats. La capacitat de generació amb una capacitat instal·lada efectiva al voltant de 65MW és 
substancialment inferior a la demanda (SE4ALL, 2014). El sistema d'energia elèctrica només proporciona 
una cobertura nacional del 34% i un 80% a l'àrea metropolitana de Banjul, on al 89% és per a ús domèstic 
(Ministeri d'Energia, 2009; PURA, 2015). A nivel domiciliari es tradueix en que s’ha passat d’un 27,8% 
dels habitatges al 2003 amb accés a llum al 47,9% al 2013  (menor increment per l’aigua del 57,5% al 
60,8% i per a aigua potable del 76% al 83,6%) 

Com a resultat hi ha un subministrament poc fiable i costós (econòmica i ambientalment) i les tarifes 
elèctriques a Gàmbia són algunes de les més altes del món. Si Gàmbia continua la seva expansió 
elèctrica a partir de HFO i el dièsel, les emissions de gasos d'efecte hivernacle per al país augmentaran, 
ja que el 2009 GEH s'estima en 186.000 tones de CO2.  

El limitat subministrament d'electricitat, la regularitat d’aquest i l'alt cost de l'electricitat redueix la 
competitivitat de les empreses de Gàmbia i per tant limita la capacitat de creació d'ocupació. Aspecte que 
es reafirma en l'enquesta 2006 Empresa on es considera que l'electricitat (en especial per a les grans 
empreses en un 89,6% com a major limitació però en un 75% per a les petites empreses), l'accés al 
finançament, el nivell d'habilitat de treball (educació superior i la formació) i les taxes d'impostos, són les 
principals limitacions.  

La penetració de l’energia renovable encara és molt baixa tot i tenir els factors ambientals com una 
elevada i regular radiació solar al llarg de l’any i en tot el territori. Aspecte que es déu a la manca de 
personal tècnic capacitat, finançament i d’informació general (GEF-UNIDO 4, document estratègic). 

Moltes de les activitats generadores d'ingressos dutes a terme per les dones, sovint crítiques per a la 
supervivència de la família amb necessitats de consum d’energia, la seva viabilitat es veu afectada pels 
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preus de l'energia i la disponibilitat poc fiable d’aquesta. Les dones només parcialment es beneficien de 
les intervencions d'energia. Això es deu en gran mesura als rols tradicionals de la dona i responsabilitats, i 
les condicions de desigualtat de gènere que limiten el control de les dones sobre i l'accés als recursos 
energètics en comparació amb els homes. Aquesta situació perpetua condicions desproporcionats de 
pobresa per a les dones, i també contribueix als creixents problemes socioambientals. 

No obstant això, la veritable crisi energètica en la societat és la crisi del valor de temps de les dones: 
treballen jornades molt llargues per a satisfer les necessitats de supervivència familiar, com ara la 
recollida de combustible i aigua, processament d'aliments, transport, l'agricultura i la petita empresa. I 
aquestes activitats impedeixen la realització d'activitats generadores d'ingressos. Les dones sempre han 
estat els gestors i proveïdors d'energia a la llar. 

Majoritàriament, les dones treballen els horts per a poder satisfer les necessitats de la família i vendre les 
excedents en els mercats locals per invertir-los en l’educació dels fills. Tanmateix, la manca de sistema 
d’emmagatzematge en fred dels productes peribles redueix el cicle de negoci i els beneficis: els tempos 
dels productes agrícoles són els mateixos per a tothom baixant els preus del mercat i alhora molts es fan 
malbé per a no disposar d’un sistema d’emmagatzematge en fred. Fets que donen clares desavantatges 
en les oportunitats de negoci de les dones. Això es deu en gran mesura als rols tradicionals de la dona i 
llurs responsabilitats, i les condicions de desigualtat de gènere que limiten el control de les dones sobre 
els recursos, les condicions ambientals adverses i la manca de serveis d'energia tendeixen a tenir un 
efecte més negatiu en les dones que en els homes, especialment en les zones on les persones depenen 
directament dels recursos naturals per a la seva subsistència. Aquesta situació perpetua condicions 
desproporcionades de pobresa per a les dones. Millorar l'accés a aquestes instal·lacions pot donar a les 
dones temps per a les activitats productives, i les nenes més temps a l'escola. 

Dotar a les dones d’elements per incrementar les estratègies de conservació dels aliments beneficiarà 
l’estat nutricional de les famílies i alhora aportarà ingressos a aquestes. Actualment, només s’empra el 
mètode d’assecatge i fumat de peix, però no hi ha desenvolupat altres mètodes pels vegetals i la fruita. 

La pobresa energètica és més acusada en les dones per a la divisió de rols i per l’elevat analfabetisme, i 
retroalimenta el cicle de la pobresa femenina, entesa aquesta segons l'Agència Internacional de l'Energia 
com "la incapacitat per cuinar amb els combustibles moderns i l’absència d'il·luminació elèctrica per llegir 
o altres activitats de generació d'ingressos i la casa després de la posta de sol". Tot i inexistir dades del 
país, existeix una correlació entre l'IDH i el consum d'energia per càpita agreujada per les desigualtats de 
les dones i de la qual manca de les dones en la presa de decisions i posicions, per reafirmar que 
solucionar la pobresa energètica femenina a través de la formació (nivells baixos però alhora la tecnologia 
no es neutre quant al gènere); proveir de finançament ja que generalment hi ha una por als serveis 
tecnològics i hi ha una manca de recursos financers, que permetrà reduir les desigualtats com també 
aportar solucions a la situació de pobresa que viu el país des d’una revitalització dels pols d’atracció de 
l’economia local, els mercats, dotant a la població d’una diversitat i varietat, de productes alimentaris com 
una correcte manipulació, conservació i preservació, promou una dinamització social, ambiental i 
econòmica per als eixos pivotals de les famílies: les dones. 

 

Altres programes a la zona 

El govern gambià té programes sectorials en joventut, foment de la igualtat i apoderament de la dona, 
introducció de l’energia renovable, foment dels negocis i emprenedoria...tanmateix, el treball holístic i 
continuat en el temps, no es localitza en del govern en el país. Hi ha un projecte de formació en 
agricultura per a joves per tal de dotar-los de formació per a després emprendre els seus negocis 
agrícoles en les seves comunitats un cop retornin, Songhai a Chamen (North Bank) amb un fort suport de 
UNDP. També hi ha el projecte d’Empretec on es vol fomentar la formació per a l’emprenedoria tot 
generant una oficina de suport per a la redacció de plans de negoci (impulsat pel Ministeri de comerç amb 
conveni amb UNDP). 

Hi ha diversos projectes d’organitzacions locals amb suport internacional o internacionals amb 
delegacions que treballen pel desenvolupament comunitari com Wasda, Tostan, Bafrow, Adwac, 
ActionAid, Creu Roja, etc. Tanmateix el seu radi d’acció és l’interior de Gàmbia (Central River i Upper 
River). A través del GEF-SGP, formem part de la xarxa que fomenta el desenvolupament comunitari 
incidint en aspectes positius del medi ambient. Alhora i des de 2012, formem part dels projectes 
demostratius que aposten per les energies renovables (GEF-UNIDO), tant de l’edició de GEF 4 com de 
GEF 5. 

Quant a la cooperació espanyola, des de 2014, Gàmbia no és un país prioritari i ha tancat els seus 
programes que fomentaven la formació i educació a Gàmbia i com a col·lectiu prioritari, les dones. 
Tanmateix, no existeix cap projecte d’aquestes característiques a la zona que era un sobre recuperació de 
la malnutrició infantil a Basse i Soma i un altre de creació, impuls i getsió de l’escola d’hosteleria. 
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Per altra banda, els projectes que es desenvolupen per entitats catalanes, sota el paraigües del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, els projectes estan localitzats, en aquests moments, en 
aquests moments no n’hi ha tants com abans, com es va fer palès en la trobada de contraparts realitzada 
el 16 de maig de 2016 i liderada per Fandema. Van venir 5, 1 va excusar la seva absència (es va visitar 
en la ruta) i les altres 3, va haver problemes de contacte amb els representants del projecte en el territori. 
El projecte que més anys porta en el terreny és el de Wassu Kafo sobre recerca i trasnferència de 
coneixement en l’àmbit de la mutilació genital femenina. També hi ha molts projectes de municipis o 
d’organitzacions catalanes que estan en el territori gambià treballant en projectes agrícoles, construcció 
de pous, etc. 

 

2.2.b. Antecedents i justificació 

Cal explicar la història de l’acció, com i qui va identificar el problema i va formular el projecte. 
Cal descriure la necessitat de realitzar el projecte proposat com a resposta a la problemàtica 
identificada. 

Des de 2010, a través d’un treball de desenvolupament local, comunitari i sostenible, neix el projecte de 
Fandema que promou l’apoderament de les dones mitjançant la formació per a l’emprenedoria a Tujereng. 
Un projecte que neix de la demanda social d’associacions de dones del poble alineat amb l’aprovació el 
suport dels òrgans de govern locals (alcalde i Village Development Community) amb la voluntat de ser 
sostenible, econòmicament i ambiental a través dels tallers ocupacionals. Els beneficis de les activitats 
econòmiques reverteixen en el manteniment, gestió i funcionament del projecte alhora que genera llocs de 
treball i millora la qualitat de vida de les beneficiàries, augmentant així les seves capacitats econòmiques i 
apoderament. Activitats econòmiques que tenen un impacte positiu en el medi ja que fomenten la 
reutilització de materials (gestió roba de segona mà i redisseny de roba) sustentades per energies 
renovables per tal de mitigar el canvi climàtic i contribuir a un veritable desenvolupament humà i 
sostenible, creant llocs de treball. Un projecte pilot i demostratiu d'impuls econòmic i social amb el 
respecte cap al medi ambient impulsat per Solidança i implementat per Mbolo Association amb el suport 
dels Ajuntaments de Torrelles de Llobregat, Molins de Rei, de Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament rebent el suport dels ajuntaments de El Masnou, 
Alella, Cabrera de Mar, Pallejà, Santa Margarida i els Monjos, Cellera de Ter, i l’AMB. 

Es donen competències bàsiques de lectoescriptura manual i digital i d'anglès. També la formació en 
ocupació treballa cap a la dotació de competències tècniques en diferents àrees com tèxtil (sastreria, tall i 
confecció, estampació tradicional amb el batik i tenen die i customització de la roba de segona mà), però 
també d’opcions de nous jaciments de negoci/ocupació com es estètica, etc., però en especial, energies 
renovables, professorat amb mètodes contemporanis i cuina i manipulació d’aliments. Paral lelament, es 
realitza la formació en desenvolupament que inclou mòduls d'autoocupació (emprenedoria, gestió de 
negocis i habilitats socials); salut (prevenció i salut corporal) i desenvolupament (gènere, medi ambient, 
etc.). 

S’emfatitza molt, l’àrea de formació pel desenvolupament, en especial tots els aspectes de salut per 
trencar el cercle salut-pobresa a través de tallers dinàmics i centrats en la salut sexual i reproductiva de la 
dona, per tal de poder pal·liar el risc de morir a causa de l'embaràs, part o postpart per causes 
obstètriques directes o indirectes. 

Al final dels seus itineraris individualitzats, les dones que han plasmat la seva idea de negoci en un pla 
viable, poden obtenir a un microcrèdit que atorga l’organització. Microcrèdit que permet establir noves 
opcions de futur. En total han passat per Fandema 310 beneficiàries directes i 3400 d’indirecte, dones de 
18 a 65 anys, de la regió del Kombo South, que no han anat a l'escola, no l'han finalitzat, ni primària ni 
secundària, o que algunes de les formacions ocupacionals poden proporcionar-los una promoció o millora 
en el seu lloc de treball o perspectives de generació de negoci propi. I d’aquestes, 21 dones han iniciat 7 
negocis en 6 localitats de la zona del Kombo South. 

Des 2012, les funcions Fandema com un projecte demostratiu dins del per mostrar com l'energia, solar i 
eòlica renovable, són una solució per al problema de l'accés a una energia assequible, i com l'accés de 
l'electricitat poden ajudar a desenvolupar noves activitats industrials i socioeconòmics amb el 8,3kWp 
sistema aïllat sota el projecte de GEF-UNIDO4, sent una de les instal·lacions de referència del país. 

Al 2014, s’inicia una segona fase, continuïtat de l’anterior, treballar vers l’erradicació de la pobresa, 
consolidant les activitats anteriors però, emfatitzant en la identificació de nous filons 
ocupacionals/emprenedors respectuosos amb el medi ambient. Activitats vinculades amb l’energia 
renovable, ja que la majoria de les activitats econòmiques i domèstiques estan associades a la necessitat 
d'ús de l'energia i sent Fandema un centre demostratiu i de referència sobre l’ús de les energies 
renovables en activitats econòmiques, diàries i de desenvolupament.  
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La instal·lació del sistema híbrid de Fandema va encendre l'interès de les dones en l'energia solar 
renovable. Des 2014-2015, Mbolo està nodrint aquest interès amb una formació pionera al país i a la regió 
sobre instal·lació solar per a dones vulnerables, entrant-les dins la cadena de valor de l’energia tant com a 
dissenyadors, proveïdors, mantenidores i generació d’activitats econòmiques a través de l’assemblatge de 
generadors solars com de proveir de serveis d’instal·lació solar aïllada. Les dones es converteixen en 
participants actius, en la transició a la producció d'energia sostenible per al medi ambient i el consum. 
Alhora, s'estan mitigant el canvi climàtic i que actua com un punt de referència per al desenvolupament 
socioeconòmic i l'energia sostenible. Estan portant solucions per a l'accés a l'energia en una forma 
assequible, adaptable i accessible per a les dones rurals sota el suport un cop més del FCCD i dels 
ajuntaments esmentats més a dalt com també del GEF-SGP, Ministeri de Medi Ambient i Women’s 
Bureau. 

Tot i que la tecnologia no és de gènere neutre i el biaix cultural existent com la divisió del treball, la 18kWp 
fotovoltaica instal·lada, el 39% de les llars i el 61% comercial, la reducció de 28 tones de CO2, més de 
1000 visitants des de 2013, mostra una viabilitat social de la projecte. D'altra banda, les intervencions com 
a estudi de cas i visites de camp, a la sensibilització 1 dia-taller sobre gènere i les energies renovables; un 
altre taller sobre l'energia renovable i les organitzacions no governamentals i l'últim a l'energia renovable i 
Petites Empreses a Gàmbia, remarca que el projecte Fandema, la seva metodologia (itineraris 
sociolaborals) es va centrar en la formació en matèria d'energia renovable, és una solució a la manca 
d'habilitats tecnològiques joves de conducció i les dones a futur ben equipats.  

D'altra banda, una necessitat permanent de sensibilització sobre l'energia renovable en un sensibles al 
gènere, per donar suport a la viabilitat a curt, però a llarg termini, s'uneix al projecte. L'objectiu final és 
crear una marca on gambians identifica, se sent orgullosa per la seva pionera de les dones cooperativa 
per produir productes i serveis. Les dones aborden els problemes de pobresa energètica, la reducció de la 
demanda d'energia i l'escassetat de vacunes per a les activitats econòmiques de baixa potència elèctrica 
mitjançant l'acoblament dels generadors solars per alimentar petites activitats econòmiques 
tradicionalment dirigides per dones. Aquestes activitats econòmiques representen un salt qualitatiu en la 
vida de les dones amb un gran potencial per proporcionar llocs de treball sostenibles "verds" i de 
generació d'ingressos; i fonts d'ingressos estables i duradors i un projecte de demostració a escala cap 
amunt a través del país. 

S’observa que treballar sobre energia renovable i gènere, és un nou filó que permet innovar, treballar vers 
la equitat i igualtat de gènere i la creació de nous llocs de treball verds, alineat amb les polítiques 
nacionals i internacionals i amb el suport dels organismes que interactuen a Gàmbia en aquesta línia 
(Ministeri d’Energia, UNIDO, UNDP, NEA, Ministeri de Joventut i Esports, GEF-SGP), on la viabilitat 
tècnica, social i econòmica ha estat ja provada en el 2015-2016. 

Així doncs, la metodologia d’aprenentatge servei a 14 dones formar-se com a instal·ladores solars tot 
treballant sobre les necessitats reals de millora del mercat de Tujereng (localitat on es realitza la formació) 
ja que s’ha identificat, per a les pròpies beneficiàries que hi viuen i per als representants de la comunitat, 
que el mercat i voltants només té activitat diürna a causa de la manca d’il·luminació nocturna; que no 
existeix una varietat d’aliments (en el cas de voler peix i/o carn, s’ha d’anar a 5 o 20 km) i que la 
conservació d’aquests o dels productes agrícoles, és escassa reduint els beneficis de les persones que 
realitzen aquestes activitats comercials dels mercats: les dones vulnerables. 

L’aprenentatge servei és un projecte educatiu amb utilitat social: l’aprenentatge millora el servei a la 
comunitat perquè aquest guanya en qualitat i, el servei dóna sentit a l’aprenentatge perquè allò que 
s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció. Apropar tecnologia, gènere i en una acció social de 
dinamització, revitalització i d’apoderament de la dona, només pot tenir un efecte positiu si considerem 
que el projecte s’emmarca en la mitigació del canvi climàtic i la sostenibilitat social i ambiental amb la 
generació de majors oportunitats de negoci per a jove si dones. Proposta alineada al nou programa 
UNDAF (2017-2021) que fomenta la sobirania alimentària, la mitigació del canvi climàtic i el suport en 
oportunitats de negoci a les dones i als joves per evitar la migració per causes climàtiques adverses. 

 

2.2.c. Realització d’una identificació o estudi previ al projecte per part de l’entitat o 
existència d’un Pla de Desenvolupament Municipal 

 

 No  Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 

 

2.2.d. Diagnòstic: arbre de problemes i arbre d’objectius 
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 No  Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 

 

2.2.e. Participació de la població beneficiària en el disseny i execució del projecte 

 

 No  Sí El treball realitzat prèviament amb els resultats de les avaluacions, 
entrevistes personals, grups de discussió i de les aportacions de les 
representants de les beneficiàries, s’elabora el present projecte i alhora 
aquesta metodologia retroalimenta el funcionament i el concepte de revisió 
i millora continua en l’execució.  

Aquest projecte neix de la demanda de les beneficiàries de Fandema de poder-se formar en el món de 
l’energia renovable vist l’interès mostrat per les més de 1500 visites rebudes en aquests darrers 3 anys. 

El treball realitzat des de 2009 en aquest projecte ha posat de manifest que la metodologia d’intervenció 
participativa, ha fomentat que les dones se sentin el projecte com a seu i sobretot, ha estimulat la seva 
motivació per millorar el projecte, continuar treballant plegades i veure que amb participació, constància i 
compromís, es van assolint els objectius que tots els agents del projecte es van marcant. 

Alhora tenen un sentiment de pertinència molt elevat en el projecte i d’orgull. En les reunions de 
seguiment, es revisen els diversos punts de funcionament i de disseny, i alhora s’aposta perquè siguin 
elles les que proposin accions de foment de la millora i revisió continua. 

Per altra banda, el projecte es va retroalimentat de les aportacions de les beneficiàries en els diferents 
espais d’intervenció com les avaluacions, les entrevistes amb la treballadora social, les assemblees, les 
classes de desenvolupament, etc. Alhora les mateixes beneficiàries se les forma per ser les futures 
formadores i també part de l’equip del projecte. En aquest sentit, formen part de les reunions de 
coordinació setmanals on es torna a recollir els feedbacks operatius. 

També l’elecció dels tallers formatius es realitza per demanda de les dones de voler emprendre negoci 
com per la detecció de nous nínxols ocupacionals i/o de negoci per part del tècnic i de les entrevistes 
individuals. 

Les beneficiàries han creat el seu òrgan de representació, Students Union, que participa en la presa de 
decisions del projecte i és elegit per un procés d’eleccions democràtiques anuals. 

També el projecte incorpora part dels beneficiaris indirectes, en especial la família amb qui conviu la 
beneficiària directa. Involucrar a la família contribueix a poder acompanyar a la dona en el seu 
apoderament al igual que poder incorporar aspectes de millora, seguiment i avaluació de la intervenció. 

Un altre sector de beneficiaris directes són les dones les quals es beneficiarian directament de la 
instl·lació solar, de bombeig d’aigua solar, 266, i de la formació i instal·lació dels mètodes de conservació 
(fred, assecador i conserves) a Tujereng. 

L’Alcalde amb el comitè del poble, (VDC) i el comitè dels anciants s’han consultat i han fet les seves 
aportacions que estan dins els seus plans de desenvolupament. La idea del projecte els hi entusiasme ja 
que volen poder aportar al poble opcions de ser un poble viu i que atraigui oportunitats de negoci alhora 
que recolzar a les dones més vulnerables. L’Alcalde i els diversos comitès tenen el compromís de vetllar 
per a la part d’implicació de la població, per a propiciar el funcionament correcte del projecte i fomentar la 
corresponsabilització. 

En aquest sentit, s’ha convocat a les dones de cada espai per a fer un intercanvi d’idees i necessitats al 
igual que la voluntat i opcions de vinculació i compromís per a la corresponsabilització en el projecte. 
Alhora, les dones han vingut també a visitar Fandema per a veure les opcions que ofereix la tecnologia 
solar per a les petites activitats econòmiques. 

En definitiva, totes les activitats van adreçades a que les beneficiàries prenguin consciència i liderin els 
processos de presa de decisions de la seva vida a través de l’establiment de ponts al diàleg amb els 
diversos actors en cadascuna de les fases del projecte i del seu itinerari, tant de manera individual com 
grupal. 
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2.2.f. Justificació de l’estratègia que es fa servir per resoldre la problemàtica a abordar 
pel projecte 

Generalment en el país les estratègies de treball de desenvolupament comunitari s’exergeix a través dels 
grups establerts per a la comunitat els quals canalitzen les accions i activitats a realitzar. Tanmateix, 
s’observa que moltes de les activitats efectuades no tenen l’impacte esperat en termes d’arribar a la 
població més vulnerables o realment de solucionar el problema. 

Mbolo treballa per a poder arribar a aquelles dones que no han tingut les oportunitats formatives, que 
estan excloses de la societat per a diverses per estigmes socials (violades, embarassades, no formades 
suficientment per a poder desenvolupar un rol i/o casar-se...). La premissa se centra en que aquestes 
dones no podran gaudir mai de les intervencions que es realitzen en les seves comunitats i per tant, 
sempre romandran amb les mateixes limitacions i grau de vulnerabilitat. En aquesta línia, es treballa 
sempre en itineraris individualitzats pe a cada dona, on l’apoderament de cadascuna d’elles, repercuteix 
en un desenvolupament comunitari de les dones. En un país on el sentit del bé comú és escàs doncs 
tothom lluita per a la supervivència dels seus, es considera aquesta opció d’intervenció metodològica com 
la més adient per a tenir impactes positius i arribar a la població diana. 

Cada dona té una realitat diferents i per això, les estratègies per a cadascuna són individualitzades a 
través d’itineraris d’inserció individualitzats a través de la formació segons la seva formació prèvia, 
experiència laboral i d’expectatives professionals. 

La metodologia utilitzada és els itineraris individualitzats que els seus objectius són la inclusió sociolaboral 
en el mercat formal, el desenvolupament professional individual i la generació d'ocupació per compte 
propi. Enfocat especialment a través de la informació en les àrees de desenvolupament, suport personal a 
través de dinàmiques participatives grupals i individuals de presa de decisions, habilitats i la gestió 
empresarial i la formació empresarial i la participació comunitària dels beneficiaris.  

Treballar individualment pot establir llaços de compromís i responsabilitat personal en el seu propi procés 
de desenvolupament, i per tant hi ha un alt empoderament i una reducció de deserció. Alhora, permet 
ajustar el seu itinerari a l'experiència professional de múltiples factors (ocupació i formació acadèmica i les 
perspectives de futur professional), mentre que els factors en la seva càrrega de treball domèstic a través 
de l'anàlisi de la seva realitat domèstica i familiar. El cost d'oportunitat de les activitats de la llar exclou les 
dones de portar a terme la generació d'ingressos o activitats educatives, que priva les famílies pobres 
d'ingressos molt necessaris. 

Per altra banda, la formació proposada és una formació basada en la pràctica, com les escoles tallers. 
Les dones beneficiàries tenen un nivell formatiu baix o a vegades escàs on la part de formació formal i 
teòrica limitaria l’adquisició de les seves habilitats professionals. Tanmateix, a través de l’aprenentatge 
basat en la pràctica, s’observa l’enfortiment de les capacitats productives de les dones, el retorn de la 
confiança en elles mateixes i la valoració social d’ella en un entorn on la consideració social de cadascú 
limita el futur com a persona. 

Més encara, unir aprenentatge amb un fi social de millora comunitària d’una clara necessitat en aquesta 
localitat, però en la globalitat del país, intensifica la decisió de selecció de l’esmentada estratègia 
d’intervenció. I sobretot, quan els òrgans de govern local, ratifiquen la intervenció. S’innova sense vulnerar 
estructures socials de la comunitat però que garantiran que arriben a les dones vulnerables. 

Per altra banda, un país on ja el canvi climàtic es fa palès intensificat els períodes de sequera, reduint 
l’època de les pluges, les precipitacions però sotmès a desastres naturals com inundacions o forts vents, 
dissenyar que les activitats econòmiques que requereixin energia aquesta provingui de les energies 
renovables enlloc de l’ús de combustibles fòssils és treballar per al futur; un futur millor i sostenible. Una 
sostenibilitat no només ambiental sinó social ja que l’escassetat dels combustibles fòssils augmentarà el 
preu del mercat i conseqüentment, una gran part de la població no podrà adquirir aquests serveis bàsics 
de millora de la qualitat de vida. 

Un projecte que aporta per tant, oportunitats de negoci, dignificació dels llocs de treball, formació, cohesió 
social i sostenibilitat ambiental apostant pel sector de dones i joves, amb moltes oportunitats de replicació 
al llarg del país, aposta per una dignificació de la persona, del seu rol i impulsa el seu apoderament; 
aspecte que aportarà el seu gra de sorra en la reducció del gran èxode de joves que es preveu succeeixi 
per qüestions de canvi climàtic i de la no adaptació i/o resiliència a aquest.  
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2.3 BENEFICIARIS 

2.3.a. Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció. (Diferenciar entre els 
beneficiaris directes i indirectes). 

El col·lectiu diana són les dones i les dones joves (menors de 30 anys) amb un perfil de vulnerabilitat, 
independentment de l’ètnia o procedència dins del país. Tot i que les dones constitueixen el 51% de la 
població i el 50% dels empresaris, el baix nivell educatiu (37% dones vs 58,4% masculí, amb majors 
distàncies quan es tracta de dones adultes, és a dir el 11%), genera que "les dones empresàries encara 
s'enfronten molts obstacles per a la supervivència i el creixement. Particularment, les dificultats d'accés 
als recursos financers i humans; la necessitat de conciliar negocis amb les activitats domèstiques i la 
propensió a veure l'empresa com a part d'una estratègia general de diversificació de l'alimentació; 70% de 
les dones treballen en sectors poc rendibles, com la producció d'aliments, la nutrició i la salut "(Della-
Giusta, M i Phillips, C, 2006). 

Els desafiaments de les dones són la manca d'informació, formació i coneixements tècnics; limitacions 
financeres a causa de la falta de posada en marxa i els fons de treball, l'accés limitat als microcrèdits, i la 
manca de separació entre els fons empresarials i familiars; costums i creences que limiten la confiança 
entre les dones, la planificació a curt termini i la manca de sentit dels negocis; falles del mercat a causa de 
la manca de control de qualitat, la disminució del nombre de turistes, la sobresaturació dels mercats i la 
manca de suport governamental coordinada per a les petites empreses. Alhora, “la divisió del treball 
segons el gènere ha resultat una dificultat d'oportunitats per a les dones a causa de la seva contribució a 
l'economia no formal, sense remunerar” (Women Empowerment and Gender Mainstreaming, UNDP, 
2010). 

Les dones (51% de la població, CENS 2013) constitueixen la majoria dels pobres i extremadament pobres 
al país i el seu estat es mantenen generalment baixos, en comparació amb els homes. Això és a causa 
de: 

• baixos nivells educatius, (37% dones enfront del 58,4% homes, amb majors distàncies quan es 
tracta de dones adultes, és a dir el 11% o l'analfabetisme 73%) i el dèficit d'habilitats, per a les 
dones i els joves, especialment els que viuen a les zones rurals (46,5 %) i dones (48,3%). 

• governamentalment s’ha focalitzat en l’educació primària amb polítiques que afavoreixin les noies. 
Tanmateix, per a dones adultes, hi ha aquesta manca on el cercle de la pobresa es manté ja que 
existeix un ordre jeràrquic de respecte tradicional. 

• 61,9% les dones treballen en sectors poc rendibles, com la producció d'aliments, la nutrició i la 
salut. taxa d'atur és de 38,3 $ per a les dones, mentre que el 20,9% és de sexe masculí. Ocupen 
el 9,4% de la mà d'obra qualificada. 

• La divisió sexual del treball ha causat una dificultat d'oportunitats d'accés a mercat general de 
treball a causa de la càrrega de treball a la llar, (Women Empowerment and Gender 
Mainstreaming, UNDP, 2010) 

• No la competitivitat de l'empresa a causa de la falta de pertinència dels programes de formació en 
el mercat laboral i la no inclusió de la formació empresarial en els plans. El negoci a Gàmbia no 
tenen mà d'obra adequadament qualificada que pot produir béns de qualitat amb l'eficiència 
necessària per al país per competir i mantenir una presència en els mercats globals. 

La pobresa de les dones està estretament vinculat amb el seu alt nivell d'analfabetisme, el 73%, la manca 
d'oportunitats econòmiques, la falta d'accés als recursos econòmics, inclosos el crèdit, propietat de la 
terra, l'herència, les habilitats i els serveis de suport. accés a l'energia està afectant més dones que 
homes, el que agreuja el cicle de la pobresa de les dones, tot i que no hi ha dades disponibles en relació 
amb l'energia i el gènere i l'estreta relació amb la pobresa energètica considerats.  

No obstant això, la tecnologia no és neutral en el gènere, i l'accés de les dones es veu limitada pel biaix 
social i cultural, inadequada infraestructura tecnològica, nivells més baixos d'educació, especialment en la 
tecnologia de la ciència i la por dels coneixements científics i la falta d'ingressos disponibles per a la 
compra de serveis de tecnologia. 

La població beneficiària indirecte és la població de Tujereng ja que el mercat municipal és un pol 
d’atracció i cohesió social, però sobretot el centre dels petits negocis de les dones. Tradicionalment, les 
dones cultiven horts i venen els excedents per a poder pagar l’escolarització dels fills i/o néts a càrrec. En 
el mercat, és on es donen aquestes transaccions. Així que aquest projecte apodera a les dones a través 
de les formacions per esdevenir instal·ladores solars (10 dones) i reverteix el servei en la millora de l’espai 
del mercat municipal (50 dones) on amplia les opcions de major franja horària de negoci (no només 
vendre vegetals i fruites pel matí), sinó també els sopars a la tarda en un lloc segur i higiènic. 
Tradicionalment, moltes famílies van al carrer a comprar un entrepà calent que el fan les dones (en aquest 
cas, moltes vegades, les dones més joves per aportar diners pel dia a dia a la casa). Alhora el projecte, 
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amplia oportunitats de negoci que reverteixen en una millora de les condicions nutricionals de la població 
de Tujereng (en el poble no es ven cap tipus de carn regularment i el peix, molt a discreció) per qüestions 
de conservació dotant a l’àrea de mercat d’un punt de conservació en fred dels productes peribles. 

Resumidament, l’itinerari es conforma en dues etapes. La primera, en la formació d’habilitats en la vida en 
la qual es formaran a 30 dones en aspectes bàsics de manteniment, energia i informàtica amb fotografia, 
on s’acompanya d’una alfabetització funcional (llenguatge i numèrica) al igual com d’aspectes d’educació 
transversal. Després s’escullen a 14 dones joves (menors de 30 anys) com a instal·ladores solars i amb 
negocis, de les quals, les que siguin de Tujereng, lideraran després els negocis vinculats a la tecnologia 
solar, tant en el viver d’empreses de Fandema com en la conservació en fred. També se seleccionaran a 
tres per ser les futures formadores i avançar en llur formació. 

L’aprenentatge d’instal·lació solar, el posaran en pràtica en dos horts on 266 dones de Tujereng d’edats 
majors de 30 anys que treballen la terra per subsitència i tenir un benefici per a pagar l’educació dels 
fills/es i/o néts/es, tindran un subministrament d’aigua regular (no s’assecarà en època seca) i amb menor 
dedicació de temps i esforç. Alhora aquestes dones es formaran amb diferents tècniques de conservació 
(fred, cocció i assecatge) dels productes agrícoles per incrementar el ventall d’oportunitats de generació 
d’ingressos econòmics. Alhora, s’ampliarà l’espai de conservació en fred del mercat on 50 dones hi 
intervenen. Indirectament, tota la població de Tujereng es beneficiària del projecte per a millorar l’espai de 
mercat municipal, però també de cohesió, al igual que de seguretat i higiene. 

En aquesta línia, el 100% de les beneficiàries directes són les dones i indirectament la població de 
Tujereng on no hi ha un cens actualitzat per sexe i edats. 

 

2.3.b. Criteris utilitzats per seleccionar la població beneficiària 

Aquest projecte inicialment neix d’un projecte de codesenvolupament. El president de Mbolo arrel d’un 
treball de camp amb una associació de dones de Tujereng, s’identifica la necessitat formativa i la 
demanda de les dones de formació per a poder emprendre negocis per a contribuir en la família. Per tant, 
la població beneficiària són les dones de Tujereng i les dones majors de 18 anys. 

En aquesta línia, el projecte s’obre a les dones de Tujereng i els voltants que tenen aquesta motivació. I el 
criteri principal, es que vingui per la seva pròpia voluntat. S’observa que la majoria d’actuacions que es 
realitzen en el país, com tallers, sensibilització, etc. les organitzacions (tant des del govern com ong, etc.) 
paguen l’assistència, indistintament i aquest és el motiu per a la formació, rebre una compensació 
econòmica. En aquesta línia, el projecte selecciona a la població beneficiària directe segons la voluntat i 
motivació pròpia que té la dona de voler un canvi. Per tant, el criteri principal per recepcionar les 
beneficiàries és aquest. Després, segons la metodologia d’itinerari d’inserció, és l’entrevista ocupacional 
amb la treballadora social. Aquí, es detecta si les necessitats de la dona s’adhiu amb els objectius del 
projecte. 

Alhora es treballa amb dones majors de 18 anys per tal de no competir amb l’educació formal obligatòria. 

 

 

2.4 ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ: OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS 

Enunciat de l’OG: Generades noves alternatives socioeconòmiques i millorada l’eficiència d’activitats econòmiques 
existents propiciant oportunitat de treball verd, reduint la càrrega de treball i fomentant l’educació  mitjançant 
l’entrada de les dones en la cadena de valor de l’energia solar a Tujereng (Gàmbia) 

Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar el projecte, almenys, s’han creat 10 nous serveis/negocis 
a Tujereng i voltants vinculats a la cadena de valor de l’energía solar 
liderats per a dones que permeten millorar les entrades de diners de 
les dones en un 50%. 

Al finalitzar el projecte, almenys 12 dones han estat certificades com a 
instal·ladores solars. 

GHG reduïts (tn CO2) 

Cada any, hi ha un increment del 25% de la demanda de serveis i 
productes vinculats a l’energia solar fets per a les dones que permet 
mostrar l’acceptació de l’entrada de la dona dins de la cadena de valor 
de  l’energia solar a través de la visibilització social de la dona en 

Fonts de verificació: 

Informe de seguiment; estudi de base 

 

 

Certificats de finalització de la formació 

Estudi de base i estudi de seguiment de 
camp 

Llistat de sol·licitud 
d’estudi/instal·lació/negoci amb energia 
solar 



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

l’àmbit tecnològic i de les activitats de sensibilització a la población de 
Tujereng. 

Al finalitzar el projecte, hi ha un registre de dones que volen realizar la 
formació d’instal·ladores solars per poder tornar a realizar la formació. 

 

 

Registre d’accés a Fandema 

 

2.4.b. Objectius específics 

   

Enunciat de l’OE1: Enfortiment sostenible de les capacitats productives, de negoci i financeres de les dones en la 
tecnologia solar i d’eficiència energètica per a les activitats econòmiques de generació d’ingressos per a dones 
vulnerables a Kombo South (Gàmbia) 

Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar el projecte, les dones dins l’itinerari de l’energia solar 
tenen les matèries instrumentals (anglès i matemàtiques) suficients 
per a poder liderar els seus propis negocis. 

Al finalitzar el projecte, les dones dins l’itinerari de l’energia solar 
tenen les competències tècniques (electricitat, medi ambient, energia 
renovable i soldadura) suficients per a poder treballar com a operàries 
solars. 

Al finalitzar el projecte, s’han dotat de finançament 5 negocis liderats 
per dones que utilitzen energia solar.  

Al finalitzar el projecte, almenys hi ha un 20% de dones identificades 
com a futures formadores en gestió de negocis i formacions tècniques 

Fonts de verificació: 

Informe del projecte; informe individual 

 

 

Informe del projecte; informe individual 

 

Guia del fons rotatori 

 

Inscripcions per a formacions reglades 
per a ser futures formadores en gestió 
de negoci (MDI) i enginyeria eléctrica 
(GTTI) 

 

Enunciat de l’OE2: Enfortits els recursos humans, tècnics i infraestructurals de Mbolo per a donar 
sostenibilitat al projecte des d’una perspectiva de gènere 

Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar aquest projecte, el projecte es replica en altres àrees 
d’aplicació de les energies renovables 

Al finalitzar el projecte, les valoracions internes de Mbolo (gestió, 
formadors i beneficiàries) són positives per a expandir el projecte 
quant a nombre de dones beneficiàries per any. 

Fonts de verificació: 

Projectes acceptats 

 

Informe de valoració qualitativa dels 
llocs de treball; informe de valoració de 
les beneficiàries del projecte. 

 

2.4.c.- Resultats esperats 

Enunciat del R1.1: Habilitats de negoci i competències tècniques en l’energia renovable dissenyades, 
desenvolupades i implementades dins dels itineraris d’inserció per a dones vulnerables 

OE al qual s’adreça aquest resultat: Enfortiment sostenible de les capacitats productives, de negoci i financeres 
de les dones en la tecnologia solar i d’eficiència energètica per a les activitats econòmiques de generació 
d’ingressos per a dones vulnerables a Kombo South (Gàmbia) 

Indicadors objectivament verificables: 

Almenys al finalitzar el projecte, s’ha efectuat una formació en gestió 
de negoci  

Almenys al finalitzar el projecte, s’ha efectuat una formació en energia 
renovable  

Fonts de verificació: 

Informe del projecte 

Informe del projecte 
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Al finalitzar el projecte, s’han identificat 3 dones per a futures 
formadores en aquest itinerari 

Al finalitzar el projecte, 3 dones s’han acreditat com a formadores en 
gestió de negocis per a futures beneficiàries 

Informe del projecte 

 

Informe del projecte 

 

ROE 1.2 Millorada la cadena de valor del producte agrícola (subminstrament d’aigua, conservació i 
derivats) a través d’intervenció tecnológica i capcictativa dins de l’aprenentatge i servei 

OE al qual s’adreça aquest resultat: Enfortiment sostenible de les capacitats productives, de negoci i financeres 
de les dones en la tecnologia solar i d’eficiència energètica per a les activitats econòmiques de generació 
d’ingressos per a dones vulnerables a Kombo South (Gàmbia) 

Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar el projecte, el 100% de les dones dels horts identificats 
d’intervenció tenen disponibilitat d’aigua en totes les èpoques de l’any. 

Al finalitzar el projecte, les dones que treballen els horts tenen un 
sistema d’emmagatzematge en fred que els permet obtenir majors 
rendiments de la collita hortícola. 

Al finalitzar el projecte, s’ha efectuat una formació en conservació de 
productes hortícules (conserves i mermelades). 

Al finalitzar el projecte, s’ha introduit assecadors solars per a 
diversificar la conservació d’aliments agrícolas. 

Al finalitzar el projecte, s’ha introduït 5 mesures de millora de la 
producción agrícola en el shorts. 

Àl segon any del projecte, s’ha efectuat una formació básica de gestió 
de negoci a les dones dels horts per part de les dones identificades de 
Fandema. 

Fonts de verificació: 

Informe. Imatges 

 

Informe. Imatges 

 

Informe. Imatges 

Informe. Imatges 

 

Informe. Imatges 

Informe. Imatges 

 

Enunciat del R1.3: Habilitat un viver d’empreses a Fandema per a dones on almenys el 30% d’activitats 
redueixin la càrrega de treball femenina a la llar 

OE al qual s’adreça aquest resultat: Enfortiment sostenible de les capacitats productives, de negoci i financeres 
de les dones en la tecnologia solar i d’eficiència energètica per a les activitats econòmiques de generació 
d’ingressos per a dones vulnerables a Kombo South (Gàmbia) 

Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar el primer any, el viver d’empreses s’ha construït amb 
criteris d’eficiència energètica 

Al finalitzar el primer any, almenys 3 negocis están establerts per a 
reduir la càrrega de treball domèstic femení per a les dones de 
Tujereng. 

Al finalitzar el segon any, els usuaris/usuàries están satisfets dels 
serveis havent-se incrementat en un 50% el nombre 
d’usuaris/usuàries. 

Fonts de verificació: 

Informe. Imatges 

 

Informe. Imatges 

 

Enquesta de satisfacció. Llistat 
d’usuaris/usuàries 

 

Enunciat del R1.4: Viabilitat social, tècnica i comercial de negocis/serveis que contribueixin a la millora 
de l’activitat econòmica  femenina a Kombo South respectant el medi ambient 

OE al qual s’adreça aquest resultat: Enfortiment sostenible de les capacitats productives, de negoci i financeres 
de les dones en la tecnologia solar i d’eficiència energètica per a les activitats econòmiques de generació 
d’ingressos per a dones vulnerables a Kombo South (Gàmbia) 
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Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar el projecte, la formació d’instal·ladores solars a Fandema 
està reconeguda i reglada per l’organisme competent. 

Al finalitzar el projecte, els productes generats impulsats per l’energia 
solar, s’han replicat i/o hi ha demanda de producte. 

Al finalitzar el projecte, hi ha demanda de les dones de formació d’una 
cooperativa/associació per a donar serveis impulsats per l’energia 
solars reduint les emissions de CO2. 

Al finalitzar el projecte, s’hauran distribuït 1000 contes sobre el canvi 
en la vida de la dona amb l’energia solar a través de les escoles de 
Tujereng en 6 activitats de sensibiliztació socioambiental 

Fonts de verificació: 

Certificat acreditatiu NAQQA 

 

Informe final del projecte 

 

Estudi de plans de negoci 

 

Conte 

Informe activitat sensibilització escoles 
Tujereng (infatil, primària i secundària) 

 

Enunciat del R2.1: Enfortiment de les capacitats de gestió i tècniques de l’equip de l’itinerari 
d’instal·ñadpres solars 

Enunciat de l’OE2: Enfortits els recursos humans, tècnics i infraestructurals de Mbolo per a donar sostenibilitat al 
projecte des d’una perspectiva de gènere 

Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar el projecte, els formadors propis de Mbolo Association, 
s’han certificat en gènere i desenvolupament. 

Al finalitzar el projecte, Mbolo disposa dels formadors acreditats per 
a les formacions de l’itinerari on el 50% siguin dones. 

Al finalitzar el projecte, Mbolo disposa d’una área de gestió i 
adminitració complerta que permeti sostenir adientment la qualitat 
del projecte. 

Al finalitzar el projecte, les capacitat de l’equip en gestió de projectes 
amb perspectiva de gènere i ambientals s’ha incrementat. 

Al finalitzar el projecte, el 50% dels futurs llocs de formadors està 
projectat per a les beneficiàries que han inciat i/o inscrit en 
formacions reglades. 

Fonts de verificació: 

Certificats 

 

Acreditacions formatives per NAQQA 

 

Organigrama amb posicions 

Informe del projecte; llistat d’assistència 
de les formacions 

Inscripcions formacions reglades externes 
a Fandema per a futures formadores 

 

Enunciat del R2.2: Millorades les infraestructures del campus de Fandema amb perspectiva de 
perspectiva de sostenibilitat ambiental 

Enunciat de l’OE2: Enfortits els recursos humans, tècnics i infraestructurals de Mbolo per a donar sostenibilitat al 
projecte des d’una perspectiva de gènere 

Indicadors objectivament verificables: 

Al finalitzar el primer any, el campus disposa d’una área de recepció 
diferenciada del viver d’empreses. 

Al finalitzar el projecte, es disposa d’espai suficient d’emmagatzematge 
de productes. 

Al finalitzar el projecte, es diposa de servei intranet per a la seguretat de 
les dades i documents 

Al finalitzar el projecte, es disposa d’espai de tutoria 

Al finalitzar el projecte, el campus de Fandema hi ha epsais d’informació 
del projecte, dels objectius i resultats assolits 

Al finalitzar el projecte, hi ha un espai de getsió de residus sostenible. 

Fonts de verificació: 

Informe del projecte. Imatges 

 

Informe del projecte. Imatges 

Informe del projecte. Imatges 

Informe del projecte. Imatges 

Informe del projecte. Imatges 

Informe del projecte. Imatges 

Informe del projecte. Imatges 
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2.4.d. Activitats previstes (As) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cadascuna de les 

activitats. 

Enunciat de l’A0. Estudi de base 

Descripció de l’activitat:  

Per tal de poder valorar l’impacte del projecte, cal efectuar un estudi de base. Aquest compendrà tant per a 
les dones en formació com l’impacte de l’aplicació de l’aprenentatge en la millora de l procés agr´ciola a 
través del subministrament d’aigua en els horts com de la conservació i l’elaboració de producte derivat. 
Alhora cal disposar d’una base de dades per a volcar i analitzar les dades adequadament. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: Habilitats de negoci i competències tècniques en l’energia 
renovable dissenyades, desenvolupades i implementades dins dels itineraris d’inserció per a dones 
vulnerables 

 

Enunciat de l’A1.1.1: Desenvolupament i implementació dels itineraries d’inserció en instal·ldores 
solars per a dones vulnerables amb mentoratge i coaching personal 

Descripció de l’activitat:  

Cada beneficiària té una idiosincràsia. Cal respectar els ritmes i les opcions professionals de futur, i per 
això,disposar d’una metodologia de treball i seguiment individualitzat que promogui la formació per a la 
emprenedoria i en darrer terme, per una millora de la qualitat de vida de les dones. En aquesta línia es 
treballa amb itineraris d’inserció sòciolaboral individualitzats on cadascun d’ells, segons la formació prèvia, 
l’experiència laboral i la projecció professional desitjada més la idiosincràsia de cadascuna d’elles i la 
cojuntura familliar, es dissenya un itinerari específic per a cadascuna que pot comprendre des de 6 mesos 
a 3 anys. Al final han d’haver adquirit unes competències bàsiques i tècniques per a poder entrar al mercat 
de treball. 

El disseny dels itineraris i llur seguiment l’efectua  l’àrea sòcioeconomica, en concret la treballadora social. 
Al traçar-se l’itinerari, se signa un conveni on queda es recull els compromisos de treball entre ambdues 
parts. Aquest es revisa cada 3 mesos. També el moment de la signatura de conveni és important ja que la 
beneficiària porta un testimoni, una persona del seu entorn familiar -marit, pare/mare o tutor, on se li explica 
el projecte, Fandema, i el projecte per a la seva dona. Aquest fet permet que les beneficiàries puguin tenir 
major regularitat en el centre i alhora es difon i es dóna a conèixer Fandema a la comunitat com el fet 
d’incorporar a la família en aquest procés. 

L’itinerari comprén la formació ocupacional d’un any en habilitats per a la vida que dóna una formació en  

-Manteniment (soldadura, pintura i electricitat básica). Moltes de les dones, Fandema és el seu primer 
contacte amb l’electricitat com a usuàries i també amb una diversitat d’equips. Algunes dones no tenen 
electricitat a casa i d’altres just acaba d’arribar. Tanmateix, la cultura de “l’electricitat i el seu bon ús” no hi 
és. Entendre què és l’electricitat, com funciona i aprendre a treure’n un bon ús sabent ser energèticament 
eficients és l’objectiu d’aquest curs. La vessant aplicada és la d’apendre a identificar una correcta 
instal·lació elèctrica al igual que saber fer els primers exercicis de canvi de bombeta, interruptor i endoll. 

-Ús de productes amb equips solars per manufacturar productes/consumibles 

-Informàtica i fotografia 

I després un any en formació en electricitat, energía renovable i medi ambient des d’una vessant molt 
aplicada. L’ús de l’energia renovable es basa en els fonaments d’electricitat. En aquest sentit, s’inclou una 
formació teòrica-pràtica sobre les nocions bàsiques on es treballi en base a una correcta instal·lació, 
mesures de prevenció laboral i d’ús. La formació en energia renovable vol a portar al mercat gambià 
professionals d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica que treballi sempre sota les instruccions d’un 
supervisor/tècnic. En aquest sentit, la formació a part d’adquir uns coneixements teòrics sobre l’energia, 
l’energia renovable vs energia no renovable, equips i bones pràctiques, també es dotarà de les nocions 
bàsiques logístiques i d’operacions necessàries per anar a treballar a terreny com de manteniment dels 
equips i eines. 

Formació básica: depenent del nivel educatiu de la dona, convé reforçar l’alfabetització i les matemàtiques 
bàsiques. L’objectiu per tant d’aquests cursos és el de millorar l’anglès i les matemàtiques funcionals que 
es puguin desenvolupar en les professions correctament com sol·licitar feina i fer paperassa administrativa. 
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La metodologia es replica l’aplicada a l’escola dels infants on s’observa que els fonaments són sòlids i es 
genera independència i autonomia. 

Aquest procés de formació ocupacional i de suport a les instrumentals, es complementa amb unes activitats 
de tutories i coaching i mentoratge per part de la treballadora social i de les beneficiàries que han finalitzat 
aquesta part de l’itinerari i están en el seu procés d’inici de negoci o de formació més avançada.  

ROE 1.1: Habilitats de negoci i competències tècniques en l’energia renovable dissenyades, 
desenvolupades i implementades dins dels itineraris d’inserció per a dones vulnerables 

   

Enunciat de l’A1.1.2: Disseny de les formacions específiques en habilitats per a la vida, energia 
renovable i negocis 

Descripció de l’activitat:  

Arrel de la formació que Mbolo va iniciar en energia renovable l’any 2014, convé realitzar una revisió per a 
fer més efctiva i amb major impacte aquesta formació per a dones vulnerables on es fomenti i s’imbrinqui la 
formació en petits negocis que funcionen amb energia renovable. Alhora, aquesta formació s’ha de registrar 
per tal d’aconseguir una homologació tècnica de la titulació a nivell de país (vinculat activitat del resultat 
1.4). Gàmbia no disposa de cap curriculum aprovat en formació d’energia renovable i per tant, s’ha de 
confeccionar i validar amb suport tècnic exterior. 

Convé formar en qualitat a les dones per tal que fomenti una viabilitat tècnica de la tecnologia en el mercat 
doncs actualment, l’energia solar per a solucions domèstiques no té gaire bona acceptació doncs moltes 
instal·lacions de particulars no treballen amb equips de qualitat i/o certificats UE com tampoc hi ha una 
qualitat (fonamentalment per manca de coneixement en el dimensionat i disseny). 

ROE 1.1: Habilitats de negoci i competències tècniques en l’energia renovable dissenyades, 
desenvolupades i implementades dins dels itineraris d’inserció per a dones vulnerables 

ROE 1.4 Viabilitat social, tècnica i comercial de negocis/serveis que contribueixin a la millora de l’activitat 
econòmica femenina a Kombo South respectant el medi ambient 

 

Enunciat de l’A1.1.3: Formació en gestió de negocis i emprenedoria per al disseny dels plans de 
negoci 

Descripció de l’activitat:  

L’objectiu de Fandema és el de enfortir les capacitats productives per entrar al mercat laboral, 
fonamentalment, a través de l’autoocupació. En aquesta línia, s’ha de dissenyar una metodologia en 
formació en gestió de negocis on es treballi tant la vessant personal de l’emprenedora, com què és un 
negoci, com es gestiona, com es porta la comptabilitat, etc. Aquesta metodologia ha de ser molt bàsica 
però efectiva i s’ha d’impulsar des de l’inici a través de les formacions ocupacionals amb negocis de viver.  

Al final de l’itinerari, les dones que tenien un projecte professional d’emprendre un negoci en l’àrea de 
formació ocupacional, es treballa entre la beneficiària i la treballadora social, la professora i el tècnic en 
negocis, en l’elaboració del seu propi pla de negoci. Un pla molt abreujat i simple, però efectiu ja que 
descriu les necessitats, les responsables, les necessitats i competències tècniques com els materials, 
inversions, etc. que necessiten per emprendre el negoci i després s’incorpora un estudi de viabilitat. 

En cas que aquest sigui viable, es pot sol·licitar un microcrèdit a Mbolo per iniciar el negoci en el viver 
d’empreses. Les dones s’encaren a diverses dificultats a l’iniciar un negoci per qüestions de divisió de rols, 
culturals i socials. Una dona vulnerable a Gàmbia, té una autoestima menor, amb un nivell educatiu baix i 
amb poca opció de formar part de la presa de decisions. Convé per tant, realitzar un mentoratge 
individualitzat per tal de guiar i acompanyar en aquest primer negoci fins a comprendre el funcionament i 
interioritzar-lo com a part de la rutina i presa de decisions. Llavors, les dones ja estan preparades per a 
iniciar el seu propi negoci en l’emplaçament seleccionat. 

Alhora les dones beneficiàries de les instal·lacions de bombeig d’aigua solar han sol·licitat formació en 
gestió de negoci bàsic per tal de millorar el seu beneficis i entendre millor el cicle de negoci. 

ROE 1.1: Habilitats de negoci i competències tècniques en l’energia renovable dissenyades, 
desenvolupades i implementades dins dels itineraris d’inserció per a dones vulnerables 
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ROE 1.3: Habilitat un viver d’empreses a Fandema per a dones on almenys el 30% d’activitats redueixin la 
càrrega de treball femenina a la llar 

 

Enunciat de l’A1.2.1: Disseny, adquisició i instal·lació d’un sistema de bombeig i subministrament 
d’aigua a través energia solar per als horts a Tujereng 

Descripció de l’activitat:  

L’èxit de tenir una bona collita en un país de clima càlid amb vegetació de savana sudanesa és la 
disponibilitat d’aigua. Tanmateix, els horts comunals a Tujereng no disposen d’un sistema de bombeig 
d’aigua on les dones els hi siguin més fàcil poder realitzar les activitats agrícoles. Activitats que els 
beneficis de les quals serveixen per pagar els estudis dels seus fills/es i/o néts/es. 

Per aquest motiu la tecnologia solar, és una tecnologia apropiada pel bombeig solar d’aigua. Alhora llur 
instal·lació és una bona pràctica per a les futures instal·ladores. En aquest sentit, es realitzaran 2 
instal·lacions amb tecnologia diferenciada. Una d’elles és el sistema de bombeig solar amb 
emmagatzematge en un tanc de 2000 litres i irrigació per gravetat. La segona és una tecnologia que utilitza 
el bombeig de pressió. 

ROE 1.2 Millorada la cadena de valor del producte agrícola (subminstrament d’aigua, conservació i 
derivats) a través d’intervenció tecnológica i capcictativa dins de l’aprenentatge i servei 

 

Enunciat de l’A1.2.2: Millora de la dotació de conservació en fred pels productes hortícoles a 
Tujereng a través energia solar 

Descripció de l’activitat:  

Actualment s’està realitzant una rehabilització de l’espai del mercat per acollir un punt de conservació en 
fred. Tanmateix i vistes les necessitats i demandes, l’espai de conservació en fred basat en energia solar 
no és suficient. Per tant, es preveu una ampliació del sistema en 3kWp per poder tenir major espai per ala 
conservació del producte agricola que vindrà dels horst de les dones. Es preveu aquí l’ampliació i no en els 
horts, doncs aquest espai les dones es coordinaran per a realitzar un servei de vigilància nocturna de la 
instal·lació per evitar furts. 

La instal·lació la realitzaran les dones en el seu procés de formació com a instal·ladores en energia 
renovable, concretament la solar. 

ROE 1.2 Millorada la cadena de valor del producte agrícola (subminstrament d’aigua, conservació i 
derivats) a través d’intervenció tecnológica i capcictativa dins de l’aprenentatge i servei 

 

Enunciat de l’A1.2.3: Formació en millora de la producció , negoci i valor afegit en el producte 
agrícola a través dels processos de conservació d’aliments 

Descripció de l’activitat:  

Les dones han detectat que moltes vegades el producte que generen no el poden vendre tot i per tant, 
perden els ingressos de la seva collita per qüestions de preservació i conservació dels aliments. Per tant, hi 
ha una demanda de poder ensenyar una diversitat de tècniques de conservació d’aliments des de cocció 
(fer conserves i melmelades); assecatge (amb assecador solar) i fred (ús de la cadena de fred-calor). 
Aquestes formacions poden ajudar a diversificar els ingressos i obrir noves àrees de negoci per a les 
dones. 

ROE 1.2 Millorada la cadena de valor del producte agrícola (subminstrament d’aigua, conservació i 
derivats) a través d’intervenció tecnológica i capcictativa dins de l’aprenentatge i servei 

 

Enunciat de l’A1.3.1: Construcció i habilitació del viver d’empreses de serveis a Fandema  
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Descripció de l’activitat:  

Al final de l’itinerari, les dones que tenen un projecte professional d’emprendre un negoci en l’àrea de 
formació ocupacional, es treballa entre la beneficiària i la treballadora social, la professora i el tècnic en 
negocis, en l’elaboració del seu propi pla de negoci. Un pla molt abreujat i simple, però efectiu ja que 
descriu les necessitats, les responsables, les necessitats i competències tècniques com els materials, 
inversions, etc. que necessiten per emprendre el negoci i després s’incorpora un estudi de viabilitat. 
Tanmateix, l’experiència dels darrers 4 anys en l’impuls dels negocis de les beneficiàries de Fandema, 
mostra que es necesita un período de transició monitoritzat i mentorat entre que s’inici el negoci i la dona té 
la confiança que el pot gestionar solar. L’experiència corrobora que les dones requereixen d’un seguiment i 
monitorització regular a l’inici del negoci per tal de reforçar la seguretat, confiança i el bon funcionament 
també del negoci. En aquest sentit, el viver d’empreses, s’establirà un viver d’empreses al mateix campus 
de Fandemaper a poder consolidar els negocis de manera exitosa. S’habilitaran 6 espais de negoci tots ells 
funcionant amb energia solar sent 3 d’ells, serveis per a reduir la càrrega de treball de la dona a la llar 
(neveres, rentadores i moli de gra). 

Enunciat del R1.3: Habilitat un viver d’empreses a Fandema per a dones on almenys el 30% d’activitats 
redueixin la càrrega de treball femenina a la llar 

 

Enunciat de l’A1.4.1: Activitats de sensibilització i difusió sobre els beneficis socials, ambientals i 
econòmics de la tecnologia solar i d’eficiència energètica en les escoles de Tujereng i a la població 
gambiana 

Descripció de l’activitat:  

Convé preparar materials gràfics per a enfortir les capacitats sobre gestió de l’energia solar, electricitat i l’ús 
per a l’impuls de petites activitats econòmiques, tant des de la conscienciació i sensibilització. A les escoles 
i per a les famílies, un conte; per a les activitats de difusió, un vídeo i per a les activitats de mostra de 
productes, tant dins del viver d’empreses com per altres exposicions en els mercats i fires de mostres, uns 
rolls-up amb tríptics que expliquin la instal·lació, l’ús i la formació de les dones com a instal·ladores solars. 

Es convidarà a les escoles al centre d’interpretació d’energia a Fandema per explicar tots els aspectes 
relacionats amb l’energia, l’energia renovable i llur impacte.  

Es participarà en la fira de mostres anual per donar visibilitat del projecte i dels productes i serveis generats 
per les dones. Al igual que es farà una mostra itinerant pel mercat de Serekunda, Brikama i Banjul. 

Enunciat del R1.4: Viabilitat social, tècnica i comercial de negocis/serveis que contribueixin a la millora de 
l’activitat econòmica  femenina a Kombo South respectant el medi ambient 

 

Enunciat de l’A2.1.1: Formació avançada en disseny de sistemes d’energia renovable per a 
consolidació equip formador en energia renovable 

Descripció de l’activitat:  

S’ha identificat per part de l’equip d’energia renovable de Fandema la necessitat de poder-se formar en el 
disseny i dimensionat de les instal·lacions. L’us del software per a projectar les necessitats com també 
identificar la miillor disponibilitat tecnològica tant per a instal·lacions solars com per a instal·lacions solars 
per a bombeig d’aigua. Aquesta formació ni tècnic no es diposa en el país. 

Enunciat del R2.1: Enfortiment de les capacitats de gestió i tècniques de l’equip de l’itinerari d’installaodres 
solars solars 

 

Enunciat de l’A2.1.2: Formació complementària en gènere, lideratge, medi ambient i gestió per a 
l’equip de Mbolo (equip i futures formadores) 

Descripció de l’activitat:  

És necessari disposar d’un equip motivat i amb una missió comuna. Així cal poder consolidar l’equip de 



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

gestió conformat per personal local provinents de diverses disciplines tècniques i que cal donar una 
formació de base quant a gestió de projectes, gènere i medi ambient com també de lideratge. En aquest 
sentit, poder dibuixar conjuntament l’estratègia a seguir ajudarà a unir postures i visibilitzar clarament 
l’objectiu comú. 

Enunciat del R2.1: Enfortiment de les capacitats de gestió i tècniques de l’equip de l’itinerari d’installaodres 
solars solars 

 

Enunciat de l’A2.2.1: Construcció dels espais i habilitació de les infraestructures necessaries per a 
poder desenvolupar les activitats correctament a Fandema 

Descripció de l’activitat:  

Per a consolidar els objectius del projecte, cal enfortir les infraestructures de Fandema en: 

-área de recepció diferenciada del viver d’empreses. 

-espai suficient d’emmagatzematge de productes. 

-servei intranet per a la seguretat de les dades i documents 

-d’espai de tutoria 

-espais d’informació del projecte, dels objectius i resultats assolits 

-espai de gestió de residus sostenible. 

Enunciat del R2.2: Millorades les infraestructures del campus de Fandema dins de la perspectiva de 
sostenibilitat ambiental 

 

Enunciat: Difusió del projecte i retorn en base participativa de les poblacions catalanes 
relacionades amb el projecte de Fandema 

Descripció de l’activitat:  

En tot projecte de cooperació hi ha una necessitat de retorn als ciutadans de l’ús i impacte dels seus 
recursos municipals en els projectes seleccionats. El projecte de Fandema sempre incorpora aquesta 
vessant en els projectes promonent xerrades, activitats a les escoles, participació en les festes populars, 
etc. Per a apropar el projecte i la cultura africana a la ciutadania d’origen. 

Al finalitzar el projecte, els municipis participadors en el projecte hauran exhibit l’exposició itinerant sobre 
l’impacte en la dona a Gàmbia del projecte de Fandema. 

Al finalitzar el projecte, els municipis participadors en el projecte de Fandema, hauran fet partícep un grup 
de 4t d’ESO en la formació i grabació d’un vídeo de l’impacte del projecte a Tujereng. Recollir gràficament 
l’empoderament de la dona a través de l’accés a l’energia renovable és una element de comunicació molt 
important per a donar veu a les beneficiàries del programa. Alhora aquest material permet difondre el 
projecte tant a Gàmbia com en la demarcació de Barcelona al igual que sensibilitzar sobre l’ús aplicat de 
l’energia renoavble des d’una perspectiva de gènere. 

Al ser un projecte en un espai comunitari per a la millora i desenvolupament d’aquest, cal fer un acte que es 
realitzi oficialment el traspàs a la comunitat. A Gàmbia, aquests actes d’inauguració són indispensables per 
a conjugar els drets i deures de cadascú dels actors. Alhora aprofitar l’avinentesa per a poder sensibilitzar a 
la població amb les diverses activitats de sensibilització i formació preparades en la resta d’activitats del 
resultat R2.1 

Al finalitzar el projecte, s’hauran distribuït 200 contes sobre el canvi en la vida de la dona amb l’energia 
solar a través de les escoles, biblioteques municipals i centres de formació no reglada dels municipis 
participadors. Al segon any del projecte, s’haurà participat en l’acte festiu que el municipi consideri oportú 
per a explicar el projecte a través d’un conte-contes per a famílies. 

Al finalitzar el projecte, s’haurà realizar almenys una presentació del projecte en el municipi participador. 
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2.4.d Matriu de planificació (annexeu d’acord amb aquest esquema) 

 

 ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT 

VERIFICABLES 

FONTS DE VERIFICACIÓ HIPÒTESI 

OBJECTIU 

GENERAL 

Generades noves alternatives socioeconòmiques i 
millorada l’eficiència d’activitats econòmiques 
existents propiciant oportunitat de treball verd, 
reduint la càrrega de treball i fomentant l’educació  
mitjançant l’entrada de les dones en la cadena de 
valor de l’energia solar a Tujereng (Gàmbia) 

Al finalitzar el projecte, almenys, s’han 
creat 10 nous serveis/negocis a Tujereng i 
voltants vinculats a la cadena de valor de 
l’energía solar liderats per a dones que 
permeten millorar les entrades de diners 
de les dones en un 50%. 

 

Al finalitzar el projecte, almenys 12 dones 
han estat certificades com a instal·ladores 
solars. 

 

GHG reduïts (tn CO2) 

 

Cada any, hi ha un increment del 25% de 
la demanda de serveis i productes 
vinculats a l’energia solar fets per a les 
dones que permet mostrar l’acceptació de 
l’entrada de la dona dins de la cadena de 
valor de  l’energia solar a través de la 
visibilització social de la dona en l’àmbit 
tecnològic i de les activitats de 
sensibilització a la población de Tujereng. 

Al finalitzar el projecte, hi ha un registre de 
dones que volen realizar la formació 
d’instal·ladores solars per poder tornar a 
realizar la formació. 

Informe de seguiment; estudi de base 

 

 

 

 

Certificats de finalització de la 
formació 

 

Estudi de base i estudi de seguiment 
de camp 

 

Llistat de sol·licitud 
d’estudi/instal·lació/negoci amb 
energia solar 

 

 

 

 

Registre d’accés a Fandema 

El govern de Gàmbia manté el seu 
compromís com a línea prioritària 
l’apoderament econòmic de la dona. 

Els preus dels combustibles fossils 
continuen alts. 

Hi ha finançament per a les dones 
poder iniciar el seu negoci 

 

La comunitat de Tujereng dóna 
suport a la iniciativa. 

El mercat de l’energia solar es manté 
estable. 

El govern manté la seva política de 
suport a les energies renovables 

Les dones continuen interessades en 
millorar la seva qualitat de vida. 

Els estereotips socials del rol de la 
dona no impedeixen l’execució del 
projecte 

OBJECTIU 

ESPECÍFIC 

OE 1Enfortiment sostenible de les capacitats 
productives, de negoci i financeres de les dones en 
la tecnologia solar i d’eficiència energètica per a les 
activitats econòmiques de generació d’ingressos 
per a dones vulnerables a Kombo South (Gàmbia) 

Al finalitzar el projecte, les dones dins 
l’itinerari de l’energia solar tenen les 
matèries instrumentals (anglès i 
matemàtiques) suficients per a poder 
liderar els seus propis negocis. 

Informe del projecte; informe 
individual 
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 ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT 

VERIFICABLES 

FONTS DE VERIFICACIÓ HIPÒTESI 

Al finalitzar el projecte, les dones dins 
l’itinerari de l’energia solar tenen les 
competències tècniques (electricitat, medi 
ambient, energia renovable i soldadura) 
suficients per a poder treballar com a 
operàries solars. 

Al finalitzar el projecte, s’han dotat de 
finançament 5 negocis liderats per dones 
que utilitzen energia solar.  

Al finalitzar el projecte, almenys hi ha un 
20% de dones identificades com a futures 
formadores en gestió de negocis i 
formacions tècniques 

Informe del projecte; informe 
individual 

 

 

 

Guia del fons rotatori 

 

Inscripcions per a formacions 
reglades per a ser futures formadores 
en gestió de negoci (MDI) i 
enginyeria eléctrica (GTTI) 

 

OE 2 Enfortits els recursos humans, tècnics i 
infraestructurals de Mbolo per a donar sostenibilitat 
al projecte des d’una perspectiva de gènere 

Al finalitzar aquest projecte, el projecte es 
replica en altres àrees d’aplicació de les 
energies renovables 

Al finalitzar el projecte, les valoracions 
internes de Mbolo (gestió, formadors i 
beneficiàries) són positives per a expandir 
el projecte quant a nombre de dones 
beneficiàries per any. 

Projectes acceptats 

 

 

Informe de valoració qualitativa dels 
llocs de treball; informe de valoració 
de les beneficiàries del projecte. 

RESULTATS 

ROE 1.1: Habilitats de negoci i competències 
tècniques en l’energia renovable dissenyades, 
desenvolupades i implementades dins dels 
itineraris d’inserció per a dones vulnerables 

Almenys al finalitzar el projecte, s’ha 
efectuat una formació en gestió de negoci  

Almenys al finalitzar el projecte, s’ha 
efectuat una formació en energia 
renovable  

Al finalitzar el projecte, s’han identificat 3 
dones per a futures formadores en aquest 
itinerari 

Al finalitzar el projecte, 3 dones s’han 
acreditat com a formadores en gestió de 
negocis per a futures beneficiàries 

Informe del projecte 

 

Informe del projecte 

 

Informe del projecte 

 

Informe del projecte 

 

Les dones continuen interessades en 
la formació com instal·ladores solars. 

La por a emprendre un negoci es 
redueix. 

 ROE 1.2 Millorada la cadena de valor del producte 
agrícola (subminstrament d’aigua, conservació i 

Al finalitzar el projecte, el 100% de les 
dones dels horts identificats d’intervenció 

Informe. Imatges L’alcalde i el Village Development 
Committee continuen recolzant el 
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 ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT 

VERIFICABLES 

FONTS DE VERIFICACIÓ HIPÒTESI 

derivats) a través d’intervenció tecnológica i 
capcictativa dins de l’aprenentatge i servei 

tenen disponibilitat d’aigua en totes les 
èpoques de l’any. 

Al finalitzar el projecte, les dones que 
treballen els horts tenen un sistema 
d’emmagatzematge en fred que els 
permet obtenir majors rendiments de la 
collita hortícola. 

Al finalitzar el projecte, s’ha efectuat una 
formació en conservació de productes 
hortícules (conserves i mermelades). 

Al finalitzar el projecte, s’ha introduit 
assecadors solars per a diversificar la 
conservació d’aliments agrícolas. 

Al finalitzar el projecte, s’ha introduït 5 
mesures de millora de la producción 
agrícola en el shorts. 

Àl segon any del projecte, s’ha efectuat 
una formació básica de gestió de negoci a 
les dones dels horts per part de les dones 
identificades de Fandema. 

 

 

Informe. Imatges 

 

 

Informe. Imatges 

 

 

Informe. Imatges 

 

Informe. Imatges 

 

Informe. Imatges 

projecte. 

 

ROE 1.3 Habilitat un viver d’empreses a Fandema 
per a dones on almenys el 30% d’activitats 
redueixin la càrrega de treball femenina a la llar 

Al finalitzar el primer any, el viver 
d’empreses s’ha construït amb criteris 
d’eficiència energètica 

Al finalitzar el primer any, almenys 3 
negocis están establerts per a reduir la 
càrrega de treball domèstic femení per a 
les dones de Tujereng. 

Al finalitzar el segon any, els 
usuaris/usuàries están satisfets dels 
serveis havent-se incrementat en un 50% 
el nombre d’usuaris/usuàries. 

Informe. Imatges 

 

Informe. Imatges 

 

 

Enquesta de satisfacció. Llistat 
d’usuaris/usuàries 

L’alcalde i el Village Development 
Committee continuen recolzant el 
projecte. 

 ROE 1.4 Viabilitat social, tècnica i comercial de 
negocis/serveis que contribueixin a la millora de 
l’activitat econòmica femenina a Kombo South 
respectant el medi ambient 

Al finalitzar el projecte, la formació 
d’instal·ladores solars a Fandema està 
reconeguda i reglada per l’organisme 
competent. 

Certificat acreditatiu NAQQA 

 

L’energia solar és la tecnologia 
apropiada. 

Els negocis empresos són viables 
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 ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT 

VERIFICABLES 

FONTS DE VERIFICACIÓ HIPÒTESI 

Al finalitzar el projecte, els productes 
generats impulsats per l’energia solar, 
s’han replicat i/o hi ha demanda de 
producte. 

Al finalitzar el projecte, hi ha demanda de 
les dones de formació d’una 
cooperativa/associació per a donar 
serveis impulsats per l’energia solars 
reduint les emissions de CO2. 

Al finalitzar el projecte, s’hauran distribuït 
1000 contes sobre el canvi en la vida de la 
dona amb l’energia solar a través de les 
escoles de Tujereng en 6 activitats de 
sensibiliztació socioambiental. 

 

Informe final del projecte 

 

 

Estudi de plans de negoci 

 

 

Conte 

Informe activitat sensibilització 
escoles Tujereng (infatil, primària i 
secundària) 

La comissió de venedores del mercat 
funciona de manera eficient, 
trasnparent  eficaç. 

 

ROE 2.1 Enfortit els recursos humans i tècnics de 
Mbolo per a donar sostenibilitat al projecte des 
d’una perspectiva de gènere 

Al finalitzar el projecte, els formadors 
propis de Mbolo Association, s’han 
certificat en gènere i desenvolupament. 

Al finalitzar el projecte, Mbolo disposa dels 
formadors acreditats per a les formacions 
de l’itinerari on el 50% siguin dones. 

Al finalitzar el projecte, Mbolo disposa 
d’una área de gestió i adminitració 
complerta que permeti sostenir 
adientment la qualitat del projecte. 

Al finalitzar el projecte, les capacitat de 
l’equip en gestió de projectes amb 
perspectiva de gènere i ambientals s’ha 
incrementat. 

Al finalitzar el projecte, el 50% dels futurs 
llocs de formadors està projectat per a les 
beneficiàries que han inciat i/o inscrit en 
formacions reglades. 

Certificats 

 

Acreditacions formatives per NAQQA 

 

Organigrama amb posicions 

 

Informe del projecte; llistat 
d’assistència de les formacions 

 

Inscripcions formacions reglades 
externes a Fandema per a futures 
formadores 

La població de Tujereng és receptiva 
a la formació. 

La població de Tujereng valora el 
treball en perspectiva de gènere per 
l’apoderament de la dona 

 ROE 2.2 Millorades les infraestructures del campus 
de Fandema dins perspectiva de sostenibilitat 

Al finalitzar el primer any, el campus 
disposa d’una área de recepció 

Informe del projecte. Imatges  
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 ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT 

VERIFICABLES 

FONTS DE VERIFICACIÓ HIPÒTESI 

ambiental diferenciada del viver d’empreses. 

Al finalitzar el projecte, es disposa d’espai 
suficient d’emmagatzematge de 
productes. 

Al finalitzar el projecte, es diposa de 
servei intranet per a la seguretat de les 
dades i documents 

Al finalitzar el projecte, es disposa d’espai 
de tutoria 

Al finalitzar el projecte, el campus de 
Fandema hi ha epsais d’informació del 
projecte, dels objectius i resultats assolits 

Al finalitzar el projecte, hi ha un espai de 
getsió de residus sostenible.  

 
 

  

La població dels municipis 
participants en el projecte de 
Fandema mantenen el seu 
compromís cap el projecte de 
Fandema. 

 

 

ACTIVITATS ENUNCIAT Recursos (Taula de sota) Costos 

1 A0 Estudi de base   

2 

A1.1.1: Desenvolupament i implementació dels itineraries d’inserció en instal·ldores solars per a dones vulnerables amb 

mentoratge i coaching personal   

3 A1.1.2: Disseny de les formacions específiques en habilitats per a la vida, energia renovable i negocis   

4 A1.1.3: Formació en gestió de negocis i emprenedoria per al disseny dels plans de negoci vers l’emprenedoria   
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5 

A1.2.1: Disseny, adquisició i instal·lació d’un sistema de bombeig i subministrament d’aigua a través energia solar 

per als horts a Tujereng   

6 A1.2.2: Millora de la dotació de conservació en fred pels productes hortícoles a Tujereng a través energia solar   

7 

A1.2.3: Formació en millora de la producció , negoci i valor afegit en el producte agrícola a través dels processos de 

conservació d’aliments   

8 A1.3.1: Construcció i habilitació del viver d’empreses de serveis a Fandema   

9 

A1.4.1: Activitats de sensibilització i difusió sobre els beneficis socials, ambientals i econòmics de la tecnologia solar i 

d’eficiència energètica en les escoles de Tujereng i a la població gambiana   

10 

A2.1.1: Formació avançada en disseny de sistemes d’energia renovable per a consolidació equip formador en energia 

renovable   

11 

A2.1.2: Formació complementària en gènere, lideratge, medi ambient i gestió per a l’equip de Mbolo (equip i futures 

formadores)   

12 

A2.2.1: Construcció dels espais i habilitació de les infraestructures necessaries per a poder desenvolupar les activitats 

correctament a Fandema   

13 Difusió del projecte i retorn en base participativa de les poblacions catalanes relacionades amb el projecte de Fandema   

14 Seguiment i avaluació del projecte   

Total (1) 84.468 

 

 

 

 

 

(1) Aquesta quantitat haurà de coincidir amb la quantitat imputada com a Costos Directes al Pressupost de l’apartat 6) 
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2.4.e. Cronograma de les activitats previstes 

 

Data d’inici de l’activitat (any/mes): 01/01/17 

Data prevista per a la finalització de l’activitat (mes/any): 31/12/18 

 

 

ACTIVITATS ANY 2017 ANY 2018 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

A0. Estudi de base                         

A1.1.1: Desenvolupament i implementació dels itineraries d’inserció en instal·ldores solars 

per a dones vulnerables amb mentoratge i coaching personal 

                        

A1.1.2: Disseny de les formacions específiques en habilitats per a la vida, energia renovable 

i negocis 

                        

A1.1.3: Formació en gestió de negocis i emprenedoria per al disseny dels plans de negoci 

vers l’emprenedoria 

                        

A1.2.1: Disseny, adquisició i instal·lació d’un sistema de dotació d’aigua per als horts a 

Tujereng 

                        

A1.2.2: Disseny, adquisició i instal·lació per a dotacio conservació en fred dels productes 

hortícoles a Tujereng 

                        

A1.2.3: Formació en millora de la producció , negoci i valor afegit en el producte agrícola a 

través dels processos de conservació d’aliments 

                        

A1.3.1: Construcció i habilitació del viver d’empreses de serveis a Fandema                         

A1.4.1: Activitats de sensibilització i difusió sobre els beneficis socials, ambientals i 

econòmics de la tecnologia solar i d’eficiència energètica en les escoles de Tujereng i a la 
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ACTIVITATS ANY 2017 ANY 2018 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

població gambiana 

A2.1.1: Formació avançada en disseny de sistemes d’energia renovable per a consolidació 

equip formador en energia renovable 

                        

A2.1.2: Formació complementària en gènere, lideratge, medi ambient i gestió per a l’equip 

de Mbolo (equip i futures formadores) 

                        

A2.2.1: Construcció dels espais i habilitació de les infraestructures necessaries per a poder 

desenvolupar les activitats correctament a Fandema 

                        

Difusió del projecte i retorn en base participativa de les poblacions catalanes relacionades 

amb el projecte de Fandema 

                        

Seguiment i avaluació del projecte                         
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3. VIABILITAT DEL PROJECTE I SOSTENIBILITAT UN COP FINALITZAT 
L’AJUT EXTERN 

 

3.1. Viabilitat sociocultural 

Adequació a factors socioculturals de la zona. Efecte de l’acció en la població més vulnerable. 

Cada any el projecte de Fandema reuneix aproximadament a 95 dones joves vulnerables (85% menors de 
30 anys) de 15 pobles rurals sobretot a la Costa Oest Regió. El projecte respon a una de les prioritats de 
Gàmbia: millorar la qualitat de vida de les dones mitjançant l'enfortiment de les seves capacitats 
productives, tècniques i financeres en l'esperit empresarial respectant el medi ambient a través d’activitats 
impulsades amb l’energia renovable. 

El Projecte estableix itineraris socioprofessionals individuals per treballar els obstacles que enfronta cada 
dona, trencar el cicle de la pobresa i donar-los amb prou recursos per construir un futur millor. La fórmula 
es basa en quatre pilars 1) augmentar aquestes aptituds; 2) proporcionar coneixements tècnics a través 
de l'aprenentatge en pràctiques de qualitat professional centrada; 3) augmentar el coneixement dels 
problemes d'eradicar la pobresa (salut de la dona sexual i reproductiva, desenvolupament, gènere, medi 
ambient, habilitats personals) i 4) desenvolupar el sentit de negoci i fomentar les activitats empresarials 
amb l'accés a microcrèdits. 

La instal·lació del sistema híbrid de Fandema al 2012 va encendre l'interès de les dones en l'energia solar 
renovable. Els gestors del projecte van saber escoltar i buscar maneres de millorar els seus 
coneixements. En els últims 3 anys, el projecte de Fandema ha incorporat el gènere en solucions 
tecnològiques d’energia renovable. Les dones aborden els problemes de pobresa energètica, la reducció 
de la demanda d'energia i l'escassetat de d’aquesta per a les activitats econòmiques de baixa potència 
elèctrica mitjançant la instal·lació de sistemes d'energia solar. Aquestes activitats econòmiques 
representen un salt qualitatiu en la vida de les dones amb un gran potencial per proporcionar llocs de 
treball sostenibles "verds" i els ingressos. 

L'any passat, Mbolo va començar a nodrir aquest interès amb un programa pioner d’un any, únic a l'Àfrica 
occidental. Aquest equip ha fet més de 6 instal·lacions (40%) per un total comercials 17kWp a diverses 
localitats i per diversos clients on s’observa que hi ha una acceptació d’integració de la dona en el camp 
tecnològic.  

Alhora les famílies recolzen aquest perfil i confien que les dones joves desenvolupin tasques de 
manteniment a les llars que tenen electricitat de familiars i/o amics. 

El projecte promou i advoca per una sostenibilitat socioecològica del medi ambient. D'una banda, la 
demostració de les activitats econòmiques en petita escala a Gàmbia es pot fer amb l'energia renovable. 
No obstant això important, és de destacar que aquest tipus d'activitat de l'energia assegura l'estabilitat en 
termes de subministrament, evitant així les parades en la producció, venda i / o la prestació de serveis. 
També aquesta tecnologia comporta beneficis ambientals com la reducció de tant soroll, la contaminació 
atmosfèrica, l'impacte negatiu en la salut, el canvi climàtic i els recursos naturals limitats. 

Alhora, els beneficiaris Fandema són dones, per tant, es reforça que les dones entren al mercat laboral 
com a empresaris de negoci de mida micro o petita amb una sensibilitat i consciència sobre el RE, com un 
aspecte clau del seu negoci. 

 

3.2. Viabilitat política  

S’ha de valorar la garantia de suport al projecte, l’entorn polític favorable i l’adequació del projecte a les 
polítiques vigents d’àmbit local i nacional. 

Gàmbia s'ha compromès a reduir la pobresa i millorar el benestar de la seva població garantint un 
ecosistema equilibrat capturat en la seva estratègia a llarg termini, Visió 2020, i desenvolupat pels plans 
de 5 anys. El més recent, el Programme for Accelerated Growth and Employment (PAGE 2010-2015) 
considera l'energia com un dels principals impulsors de prosperar el desenvolupament nacional del país 
que connecta el creixement i l'ocupació verda econòmica i l'augment de l'equitat social, mentre que la 
integració del canvi climàtic en el desenvolupament. Alineat a la National Climate Change Policy (NCCP) 
l'objectiu número 3 per promoure la mitigació mundial per mantenir l'augment de la temperatura mitjana 
global per sota de 2 ° C, i preferiblement per sota de 1,5 ° C. 
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Gàmbia ha empès estratègies que promoguin favor dels pobres, els projectes de desenvolupament de 
carboni-neutral, en particular en el sector de l'energia capturada en les accions de mitigació de la Gàmbia 
en línia del Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAS) i el 2015 Intended National Determined 
Commitment (INDC), on es preveu que augmenti en un 20% la proporció de fonts renovables en el mix 
elèctric. Es desplaçarà a la major part del combustible fòssil que està previst per ser instal·lat en les 
comunitats locals com a part del programa d'electrificació rural. Per a l'any 2030, s'instal·larà 75 MW de 
fonts renovables (solar i eòlica) a l'àrea metropolitana de Banjul (GBA) i 10 MW s'instal·laran a les 
províncies. Serà acompanyat per un desenvolupament del capital humà; augmentar la consciència sobre 
les tecnologies d'energia renovable i les seves potencialitats. 

En la recerca d'una solució de l'energia sostenible, assequible i fiable per satisfer les seves necessitats, 
Gàmbia ha incorporat en la seva estratègia energètica de la solució de saltar-se les vies de 
desenvolupament no sostenibles empreses pels països del Nord i alimentar les seves economies i les 
seves societats a través de les energies renovables, ja que diu en el NCCP, tot apostant per una 
descarbonització del sector elèctric. Gàmbia té una bona dotació de recursos d'energia renovable que 
inclou un règim solar excel·lent (aproximadament 6 kWh / m2 / dia com a mitjana anual) i una mica de 
recurs eòlic al llarg de la costa. La dispersió de la població i les seves necessitats domèstiques de baixa 
energia són factors favorables per a un subministrament d'energia descentralitzada centrat amb l’energia 
renovable. 

La manca d'energia fiable, assequible i l'alt cost de l'energia estan limitant seriosament la inversió a 
Gàmbia i, per tant, estan limitant el creixement dels sectors productius. Per tant, la provisió d'un 
subministrament fiable i adequada d'energia, les energies renovables tant convencionals com renovablesa 
Gàmbia, s’ha convertit en prioritat per al Govern (SE4ALL, 2014). Malgrat aquestes oportunitats i 
avantatges és molt limitada l’adopció d’aquesta energía al país per a impulsar el desenvolupament. 
Aquest error és el resultat d'una sèrie de barreres identificades com són 

• Financera 

• Informatiu (Hi ha una necessitat de demostrar la viabilitat tècnica en l'ús d'ER com una solució tècnica a 
la xarxa, mini-xarxes i sistemes fora de la xarxa) 

• El coneixement tècnic (capacitat tècnica insuficient en el mercat per identificar, desenvolupar, 
implementar i gestionar projectes d'inversió ER). 

Per tal de millorar el subministrament d'electricitat, el Govern es compromet a produir més electricitat per 
fer que l'energia sigui més assequible per a les petites empreses. A més, s'estan realitzant esforços per 
promoure l'energia renovable a través d'un sistema d'incentius del que disposa la Llei d'Energia 
Renovable del 2013, així com la rehabilitació de la xarxa de transmissió i distribució, doncs Gàmbia és un 
país amb una elevada i regular durant l’any de radiació solar. 

 

Com s'indica en el NCCP, Govern continuarà forjant i mantenir associacions efectives amb les empreses i 
la indústria per assegurar que la seva capacitat és aprofitada per impulsar la transició a una resistent al 
clima, equitativa i competitiva a nivell internacional, l'economia baixa en carboni i la societat i la millora de 
la capacitat de les ONG a exercir un paper més important en aquest canvi. 

 

Alhora, el Govern està disposat a: 

• passar d'una cultura de "cercadors de treball" a "creadors d'ocupació" i "per compte propi» (2003-2008 
National Employment Policy and National Employment Action Plan). 

• Invertir l'educació terciària, en la ciència i la tecnologia. No obstant això, la tecnologia no és neutral en el 
gènere, i l'accés de les dones es veu limitada pel biaix social i cultural, inadequada infraestructura 
tecnològica, nivells més baixos d'educació, especialment en la tecnologia de la ciència i la por dels 
coneixements científics i la falta d'ingressos disponibles per a la compra de serveis de tecnologia. 

• reconeix la igualtat de gènere i apoderament de les dones com un factor clau per a la consecució d'un 
desenvolupament social i econòmic. Com a resultat de tants anys, es van prendre una sèrie de mesures 
d'incorporar a les dones en el procés de desenvolupament que conclou amb Gender and empowerment 
policy (2010-2020). 

El Govern de Gàmbia reconeix la igualtat entre els gèneres i l'apoderament com un factor clau per a la 
consecució d'un desenvolupament social i econòmic. Com a resultat d'això es van prendre una sèrie de 
mesures d'incorporar a les dones en el procés de desenvolupament. Entre aquestes mesures va ser la 
creació dels Consells nacionals de la dona al 1980. Les dones nacionals" s Consell està format per 
representants de les dones de tots els districtes del país, amb les dones "s Oficina que actua com el seu 
braç executor. Una National Policy for the Advancement of Gambian Women (NPAGW 1999 - 2009) es va 
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formular i va proporcionar un punt legítim de referència per abordar les desigualtats de gènere en tots els 
nivells de govern i de totes les parts interessades. 

Una revisió de la NPAGW en 2006, però va fer necessari un canvi de política de les dones "s perspectiva 
del desenvolupament de l'orientació de potenciació de gènere i de les dones amb un enfocament basat de 
drets. La missió de Gender and empowerment policy és la d’accelerar l'equitat de gènere, la igualtat i 
l’apoderament de la dona mitjançant la promoció, creació de capacitat, la capacitació socioeconòmic i 
polític, els processos de consulta, així com la creació de xarxes amb les organitzacions governamentals i 
de la societat civil, el sector privat, els mitjans de comunicació, i associats per al desenvolupament per tal 
d'aconseguir la paritat de gènere sostenible a tots els nivells i en totes les esferes de la vida. La política es 
guia pels protocols nacionals, regionals i internacionals d'igualtat de gènere, així com els instruments 
jurídics nacionals i marcs de desenvolupament. No obstant això, el gènere i l'energia és negleted en el 
àrees d'intervenció. No obstant això, la nova revisió incorporarà la perspectiva de la integració del gènere 
en el sector de l'energia. 

Una revisió de l'acompliment de la política de l'ocupació 2003-2008 i el Pla Nacional d'Acció per a 
l'Ocupació Nacional va indicar que hi ha una sèrie de desafiaments a solventar per a poder proporcionar 
el nombre i el nivell de recursos humans qualificats per satisfer la demanda del mercat laboral. Aquests 
inclouen una millorar en la formació técnica de les institucions terciàries i una adapatació a les noves 
necessitats del mercat; la no inclusió de la formació empresarial i de negoci en els programes de formació 
ocupacional. El Govern es compromet a seguir invertint en l'educació superior amb la finalitat de crear una 
infraestructura sòlida per a l'educació terciària (formal i ocupacional) i el desenvolupament de les 
competències científiques i tecnològiques necessàries per estimular el creixement i el desenvolupament 
del país. Alhora, el Govern està disposat a passar d'una cultura dels "cercadors de treball" a "creadors 
d'ocupació" i "per compte propi». 

 

3.3. Viabilitat tècnica 

Anàlisi de la part tècnica del projecte, valoració de la viabilitat en relació a l’ús de mètodes i tecnologies 
apropiades.  

El projecte pretén enfortir la nova línia formativa consolidant-la tant a nivell de currículum com adapatar-la 
millor a les necessitats d’usuàries finals (a les llars), de les dones. L’energia renovable que les dones es 
formaran, és la solar, la qual està major socialitzada i genera major confiança i acceptació en el país. En 
aquest sentit, l'experiència de l'electrificació fotovoltaica és significativa en les zones rurals d’Àfrica: la 
manca d'infraestructures per al subministrament d'electricitat a les zones rurals i la seva escassa fiabilitat 
en les zones periurbanes impedeix el funcionament amb unes condicions mínimes de qualitat dels serveis 
més bàsics de la comunitat, entre d'altres, els serveis de salut i educació i activitats econòmiques viables. 

A Gàmbia, la majoria de les activitats econòmiques, tenint o no subministrament d ela xarxa elèctrica, 
treballen amb generadors dièsel (a causa del tall d'electricitat), però el cost del combustible representa un 
cost addicional massa alt i que utilitzen per operar només durant algunes hores al dia. Alguns dels 
serveis, estan connectats a la xarxa elèctrica convencional, però ja que és tan poc fiable i té constants 
apagades, utilitzen constantment els grups electrògens dièsel. Situació que ajuda a fomentar l’ús de les 
energies renovables i la necessitat de serveis d’instal·lació i manteniment. 

En aquest sentit, Solidança realitzarà el suport tècnic i de transferència tecnològica per a consolidar 
aquesta línia formativa generant personal propi qualificat per a formar a les futures dones formadores en 
energia renovable. Alhora es disposa de la sala de formació, el taller de l’energia renovable i la sala 
tècnica per a poder realitzar les formacions tèoricopràctiques. 

Formació en RE 

• El manteniment i detecció d’errors correcte i adequat dels sistemes solars 

• Substituir en cas de danys o equipament dispositius 

• La creació de capacitat en el disseny i la mida dels sistemes domèstics 

• Mesures de prevenció i d’ús dels sistemes, equips elèctrics i d’eficiència energètica 

Formació en negoci 

• Formació en el coneixement bàsic de negocis 

• 12-18 mesos període d'incubació amb mentoratge, supervisió i seguiment per assegurar l'èxit i generar 
lliçons apreses per compartir promovent la innovació. 
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3.4. Capacitat institucional i de gestió 

Analitzar la garantia d’execució del projecte per part de l’entitat sol·licitant i el soci local executor. Valorar 
la capacitat administrativa, organitzativa i tècnica perquè el projecte es dugui a terme i se’n pugui garantir 
la continuïtat en acabar el suport extern. 

El binomi institucional Solidança-Mbolo sempre treballa en els projectes que la capacitat de gestió és 
existent i aportant bones pràctiques en la gestió de projectes, aportant una aliança estable al projecte. El 
sol·licitant i la resta dels socis tenen prou capacitat de gestió i recursos financers estables per executar el 
projecte, i el personal assignat a coordinar té prou experiència prèvia en aquest tipus de projectes. D'altra 
banda, Mbolo i Solidança estan treballant junts en el projecte Fandema des de 2009. La relació és prou 
robusta i tots aquests anys d'experiències en projectes similars, les lliçons apreses i les bones pràctiques 
adquirides s'aplicarà a aquest projecte, contribuint així a la seva llarga durada sostenibilitat. Això implica la 
transparència, la responsabilitat de les parts interessades i afavorir les sinergies per afrontar els reptes 
com una oportunitat de creixement positiu. Aquesta relació ha generat una estreta aliança pel 
desnevolupament del projecte, demostrant una capacitat per gestionar els fons i projectes duts a terme 
amb èxit fins al moment. 

Fandema, és projecte emblemàtic del binomi Solidança-Mbolo a Tujereng que reuneix més de 310 dones 
de 15 pobles diferents per elevar el seu nivell de vida i millorar les oportunitats de subsistència. Hi ha 
hagut un creixement meteòric en la composició i la varietat d'activitats del projecte. Va començar a 
l'octubre de 2010 amb 7 dones de Sanchaba Tujereng com una gestió empresarial i grup d'alfabetització. 
Actualment el projecte, té 95 dones actives promoven l’apoderament de la dona a través de la formació 
holística mitjançant la construcció de les seves capacitats tècniques i el desenvolupament de solucions 
assequibles d'energia renovable (RE). 

Aquest binomi institucional està treballant des de 2009 amb l'Associació Solidança-Solidança Treball, com 
copartícip emular la seva metodologia social; que ajuda en la transferència de coneixements tècnics 
(comunicació, intervencions socials, el medi ambient i l'enginyeria elèctrica) i, al mateix temps, planteja el 
finançament de projectes que promou l'equitat social per als grups vulnerables, preferentment, dones, 
d'una manera respectuosa del medi ambient. Solidança té més 20 anys d'experiència en la promoció de la 
creació d'ocupació per les activitats ambientals per als grups vulnerables, el 80% dones. És líder en el 
sector de la gestió de residus en la matèria tèxtil i RAEE per a les empreses socials que incorporen un 
component important en l'augment de la consciència eco-social i la sensibilització dels governs locals 
públics i generals. la participació de Solidança té 50 empleats que gestionen un pressupost anual de 
1.985.418 € (2014). 

Mbolo és una associació laica sense ànim de lucre amb seu a Gàmbia. L'associació advoca fortament per 
alleujar la pobresa alhora que protegeix el medi ambient i la promoció de la igualtat de gènere. Mbolo és 
una organització jove i compromesa amb 12 personal d’equip que gestiona els projectes de manera 
participativa en la presa de decisions i la qual dota d’autonomai responsabilitat a cadascuna de les seves 
àrees. L'equip de gestió té vasta i àmplia experiència en la gestió de la cooperació i de projectes a nivell 
nacional com també internacional durant més de 10 anys.  

Per a aquest projecte, l'esquema operatiu romandrà com en els altres projectes, ja que ja s'ha establert i 
s'ha demostrat que funciona de manera transparent, eficient on cada soci està en una situació de win-win. 
En els últims dos anys, l’Associació Solidança ha obtingut 151.262 € que Mbolo ha implementat 
correctament amb un alt impacte i eficàcia, segons també la valoració d’Avalua en el pla director 
municipals de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (Gener 2016). 

A més a més i des de 2012, l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat dóna suport al projecte de Fandema, 
més encara va ser l’entitat que va presentar el projecte al FCCD i alhora va liderar-lo també en el consell 
metropolità de cooperació. Des de llavors ençà diversos ciutadans de Torrelles, inclús membres del 
consitori, han realitzat estades, voluntariat o executat projectes a Tujereng i en le projecte de Fandema a 
part de realitzar activitats de difusió en el municipi i fora d’aquest per alinear esforços cap a un projecte 
que lidera l’àrea de gènere i noves tecnologies a l’Àfrica de l’Oest. 

Mbolo estarà al capdavant de la implementació del projecte i la coordinació entre els organismes 
institucionals gambians on ha aconseguit un reconeixement de bones pràctiques amb el Ministeri 
d’Energia, UNIDO, GEF-SGP, UNDP, Universitat de Gàmbia, Agència Nacional de Medi Ambient (NEA), 
GTTI, GREC. Solidança aportarà la seva experiència, sobretot en les activitats de comunicació i medi 
ambient, i un a la transferència de coneixements tècnics. L’Ajuntament coordinarà les activitats de difusió 
a Torrelles de Llobregat i representació davant d’altres organismes governamental (7municipis 
metropolitans i del Baix Llobregat participen en el projecte general de Fandema a través del FCCD), 
recolzat per Solidança qui realitzarà també el suport representatiu en grups de treball de la comarca com 
Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Begues, Sant Just Desvern. 
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3.5. Viabilitat econòmica i financera 

Anàlisi del projecte en relació als recursos utilitzats, els béns a generar i les despeses operatives. Cal 
explicar els aspectes relacionats amb el règim de propietat de les infraestructures i dels equipaments 
durant i després de l’acció, així com els responsables de l’acció un cop finalitat l’ajut extern. 

El cost global del projecte és de 86.308€, dels quals un 63% són recursos aportats pels propis socis 
membres del projecte, tant econòmicament com en espècie. Un 52% correspon al mètode d’intervenció, 
l’aprenentatge servei sent un 24% a estrictament formació formal i un 28% en el servei a la comunitat amb 
la instal·lació del sistema solar al mercat de Tujereng. Operacions, avaluació i despeses indirectes no 
arriben al 10% dels costos del projecte i la comunitat aporta un 8%. 

Mbolo posa a la disposició el seu fons de microcrèdit per l’inici dels negocis de fred en el mercat de 
Tujereng amb un total de 10.000€. Aquests negocis han de portar el manteniment dels equips de fred. 
Quant a la il·luminació i la instal·lació solar, s’establirà el grup de venedores del mercat al qual 
s’organitzaran per fer petites aportacions mensuals pel manteniment solar que el realitzaran les dones 
formades de Fandema que tenen el negoci de fred i per a la lluminària. Mbolo realitzarà el seguiment i 
monitorització dels negocis de les dones de Fandema en el mercat al igual que de la comissió del mercat 
per a garantir l’ús apropiat. Així, les despeses operatives post-projecte quedaran cobertes amb les 
aportacions de la comissió. 

Els equips un cop instal·lats, comissionada la instal·lació i finalitzat el projecte, seran cedits a la comissió 
del mercat com a beneficiaris de la instal·lació. 

 

4. ADEQUACIÓ DEL PROJECTE A LES PRIORITATS ESTABLERTES A 
LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Prioritats (projectes de cooperació) Activitats 
relacionades 

Projectes que tractin temes d’interès municipal, serveis públics de proximitat, reforçament 
de capacitats institucionals, democràcia local i major participació dels municipis del Sud 
en les polítiques de desenvolupament i la lluita contra la pobresa. 

X 

Projectes que suposin la creació o el desenvolupament de xarxes o plataformes de 
cooperació municipal. 

 

Projectes de treball mediambiental lligats a competències municipals. X 

Projectes destinats a la definició de plans estratègics, o que s’integrin dins d’una 
estratègia de pla local de desenvolupament. 

 

Projectes que promoguin la cooperació descentralitzada i que disposin de suport d’un 
municipi o d’ens local de Catalunya. 

X 

Projectes que promoguin la participació dels col·lectius d’immigrants i propiciïn l’impuls 
de projectes de desenvolupament en les seves comunitats d’origen. 

X 

Projectes impulsats per col·lectius de dones, o que tinguin les dones com a principals 
beneficiàries. 

X 

Projectes en xarxa amb altres municipis, i aquells que fomentin la creació o el 
desenvolupament de xarxes de cooperació municipal. 

X 

Prioritats (projectes de sensibilització a Catalunya) Activitats 
relacionades 

Els projectes han de sensibilitzar la població del Nord en la comprensió d’altres societats 
i cultures, fomentant tot tipus de relacions homòlogues. 

X 
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Els projectes han de fomentar, facilitar i canalitzar la participació dels ciutadans i 
ciutadanes dels municipis catalans en els assumptes de la cooperació internacional i la 
solidaritat.  

X 

Han d’augmentar la consciència pública sobre la interdependència Nord-Sud a través de 
debats, exposicions, d’experiències directes i d’activitats educatives, tant dins com fora 
del sistema educatiu reglat. 

X 

Incloure els eixos transversals que impulsin l’educació per la pau.  

Fomentar el diàleg intercultural i la prevenció del racisme. X 

Donar suport a la participació dels col·lectius d’immigrants.  

Fomentar la participació pel que fa al comerç just i solidari, i la banca ètica. X 

 

5. RECURSOS HUMANS NECESSARIS 

 

Càrrec Aportació (ONG, 
contrapart...) 

Jornada Remunerat Voluntari 

Coordinació gestora del projecte a 
terreny 

Solidança Parcial X  

Coordinació gestora del projecte a 
Catalunya 

Solidança Parcial X  

Monitoratge activitats sensibilització SOlidança Parcial  X 

Coordinador educació adulta Contrapart Complerta  X 

Operacions i logística Contrapart Complerta  X 

Seguretat Contrapart Complerta X  

Tècnic formador renovable Solidança Parcial  X 

Formadors matemàtiqies Contrapart Complerta X  

Treballadora social Contrapart Complerta X  

Tècnic en negoci Contrapart Parcial  X 

Formadors alfabetització Contrapart Parcial  X 

Administrativa Contrapart Complerta X  

Professor informàtica Contrapart Complerta X  

Professor manteniment Contrapart Complerta X  

Professor soldadura Contrapart Complerta X  

Professor avançat soldadura Solidança Parcial  X 
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Càrrec Aportació (ONG, 
contrapart...) 

Jornada Remunerat Voluntari 

Resposnables RH Contrapart Parcial  X 

Professor electricitat  Contrapart/extern Parcial X  

Professor energia renovable Contrapart Parcial  X 

Professor de salut general Contrapart Parcial X  

Professor agricultura extern Parcial X  

Dissenyador gràfic i comunicador Contrapart Parcial  X 

Estadística aplicada a desenvolupament 
amb perspectiva de gènere 

extern Parcial X  

 

6. PRESSUPOST DEL PROJECTE 

(Cal annexar també el pressupost detallat per partides)  

 

El pressupost s’ha d’indicar en EUROS. 

 

 ANY 1 ANY 2 TOTAL 

Import global del projecte: 184.195 175.056 349.334 

Import sol·licitat al Fons Català de Cooperació: 86.502    73.038    159.540    

Aportació de l’entitat sol·licitant: 9.076 7.968,00 17.044,33    

Aportació de la contrapart local: 32.708 34.498,00 67.206,00    

Altres aportacions previstes: 54.629 38.797 93.426 

Beneficiaris: 1.280 20.755,00 22.035,00    
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1.1. PRESSUPOST GENERAL DEL PROJECTE 

Any 1 

Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

% FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
del nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

A1: TERRENYS Centre de formació en instal·lació solar 1 1 18.000,00 € 18.000   18.000 0   0 18.000 0 

  TOTAL A1 18.000 10% 18.000 0 0 0 18.000 0 

A2: CONSTRUCCIONS 
I REHABILITZACIONS 

Viver d'empreses a Fandema 1 1 27.980,00 € 27.980   
27.980 2.980   

25000 

  0 

  Recepció Fandema 1 1 16.350,00 € 16.350   16.350 16.350   0   0 

  Aules de tutoria i reunions 1 1 10.000,00 € 10.000   10.000 10.000   0   0 

  Ampliació espai de magatzem 1 1 4.500,00 € 4.500   4.500 0   4500   0 

  TOTAL A2 58.830 32% 58.830 29.330 0 29.500 0 0 

A3: EQUIPS I 
SUBMINISTRAMENTS 

EPI'S (casc i calçat) 1 10 40,00 € 400   
400 0   

400 

  0 

  Servidor amb sistema intranet 1 1 600,00 € 600   600 600   0   0 

  Ordinadors 1 15 200,00 € 3.000   3.000 0 3.000 0   0 

  Impressora/fotocopiadora 1 1 800,00 € 800   800 800   0   0 

  Mobiliari oficina per arxiu 1 5 166,67 € 833   833 0 833 0   0 

  Càmares de fotos 1 15 250,00 € 3.750   3.750 0   3750   0 

  Equip soldadura 1 2 250,00 € 500   500 0   500   0 

  Màscares de soldadura 1 3 100,00 € 300   300 0   300   0 

  Rentadora 1 2 500,00 € 1.000   1.000 0 1.000 0   0 

  Moli de gra 1 2 367,00 € 734   734 0   734   0 

  Ventiladors 1 12 50,00 € 600   600 0   600   0 

  Extintors 6 kg 1 6 24,90 € 149   149 0   149,4   0 

  Extintors 3kg 1 10 19,00 € 190   190 0   190   0 

  Contenidors per a la gestió de residus 1 6 125,00 € 750   750 0 750 0   0 

  Aigua 1 12 25,00 € 300   300 0   0 300 0 

  Llum 1 12 134,00 € 1.608   1.608 0   0 1.608 0 

  Internet 1 4 222,22 € 889   889 667   222,2222   0 

  Telèfon mòbil 5 12 15,00 € 900   900 0   450 450 0 

  TOTAL A3 17.304 9% 17.304 2.067 5.583 7.296 2.358 0 
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Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

% FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
del nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

A4: DESPESES DE 
PERSONAL LOCAL 

1.1 Formador tècnic en habilitats per a la vida. 
Manteniment  

1 12 112,52 € 1.350   
1.350 1.350   

0 
  0 

  
1.2 Formador matemàtiques bàsiques per 
adults 

1 12 101,63 € 1.220   
1.220 1.220   

0 
  0 

Recursos humans dels 
finançadors 

1.2 Coordinador, mentor, formador i coach 
àrea de negocis aplicat renovables 

1 12 500,00 € 6.000   
6.000 3.333   

2667 

  0 

1.3 Administrador adjunt pels seguiments de 
les dones 

1 8 350,00 € 2.800   
2.800 2.800   

0 

  0 

1.4 Treballadora social de Mbolo 1 12 121,64 € 1.460   1.460 0   1459,733   0 

1.5 Coordinador tècnic Mbolo 1 3 500,00 € 1.500   1.500 1.500   0   0 

1.6 Formador alfabetització 5 12 25,00 € 1.500   1.500 1.500   0   0 

1.7 Coordinador recursos humans i lideratge 1 12 500,00 € 6.000   6.000 3.333   2667   0 

1.8 Formador en informàtica 1 12,00 112,52 € 1.350   1.350 1.350   0   0 

1.11 Formador en soldadura 1 4,00 112,52 € 450   450 450   0   0 

1.12 Formador en aplicacions d'eficiència 
energètica i reciclatge 

1 
12,00 

112,52 € 1.350   
1.350 1.350   

0 

  0 

1.13 Tècnic de suport en coaching i 
mentoratge 

2 
12,00 

50,00 € 1.200   
1.200 1.200   

0 

  0 

1.14 Responsable operacions i logística 1 12,00 266,67 € 3.200   3.200 3.200   0   0 

1.15 Assitent operacions, logística i 
manteniment 

1 
12,00 

101,63 € 1.220   
1.220 1.220   

0 

  0 

1.16 Seguretat 2 12,00 53,33 € 1.280   1.280 1.280   0   0 

Suport a les futures formadores en negoci, 
energia renovables, aplicacions d'eficiència 
energètica i reciclatge, manteniment, 
soldadura i informàtica 

12 

12,00 

30,00 € 4.320   

4.320 4.320   

0 

  0 

TOTAL A4 36.200 20% 36.200 29.406 0 6.794 0 0 

A5: Despeses de 
personal EXTERN 

2.1 Formador en electricitat aplicada a 
l'energia renovable a Gàmbia 

1 6 222,22 € 1.333   
1.333 1.333   

0 

  0 

  
2.2 Formador en fotografia digital per 
establiment del curriculum 

1 
1,00 1.500,00 

1.500   
1.500 0   

1500 

  0 

  2.3 Formador en fotografia digital 1 3 400,00 € 1.200   1.200 1.200   0   0 
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Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

% FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
del nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

  Coordinadora expatriada 1 9 1.037,00 € 9.333   9.333 9.333   0   0 

  TOTAL A5 13.366 7% 13.366 11.866 0 1.500 0 0 

A6: VIATGES I 
ESTADES 

3.1 Vol i allotjament amb p/c dissenyador de 
currículum energia renovable 

1 1 1.200,00 € 1.200   
1.200 1.200   

0 

  0 

  
3.2 Vol i allotjament amb p/c formació de 
formadores en energia renovable i pobresa 
energètica 

1 1 1.200,00 € 1.200   

1.200 1.200   

0 

  0 

  

3.3 Vol i allotjament coordinadora tècnica 
Solidança 

1 1 295,00 € 295   
295 295   

0 

  0 

3.4 Vol i allotjament coordinadora expatriada a 
Catalunya 

1 2 315,00 € 630   
630 630   

0 

  0 

3.5 Vol i allotjament sensibilització de Mbolo a 
Catalunya 

1 2 315,00 € 630   
630 630   

0 

  0 

3.5 Transport 1 2500 0,19 € 475   475 475   0   0 

TOTAL A6 4.430 2% 4.430 4.430 0 0 0 0 

A7: Funcionament 
2.8 Material per a curs d'electricitat i energia 
renovable 

1 5 150,00 € 750   
750 0 750 

0 

  0 

  2.10 Material d'estudi per a les formacions 1 44 10,00 € 440   440 0 440 0   0 

  Material de soldadura 1 3 250,00 € 750   750 0   750   0 

  Material de pintura 1 3 100,00 € 300   300 300   0   0 

  2.10 Registre NAQQA 1 1 125,00 € 125   125 0 125 0   0 

  Registre fira de mostres 1 1 350,00 € 350   350 350   0   0 

  2.10 Registre NAQQA 1 1 125,00 € 125   125 125   0   0 

  Formació en gènere i desenvolupament al MDI 1 3 211,11 € 633   633 211   422   0 

  
Formació en enginyeria elèctrica i electrònica 
al GTTI 

1 3 406,67 € 407   
407 0   

406,6667 

  0 

  Sensibilització escoles Tujereng 1 3 25,00 € 75   75 75   0   0 

  Formació en gestió de negocis al MDI 1 2 266,67 € 533   533 0   533,3333   0 

  Manteniment 1 12 156,67 € 1.880   1.880 0   0 600 1.280 

  TOTAL A7 6.368 3% 6.368 1.061 1.315 2.112 600 1.280 

A8: IMPREVISTOS               0   0   0 
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Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

% FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
del nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

  TOTAL A8 0 0% 0 0 0 0 0 0 

A9: 
Avaluacions/auditories 

10.1 Auditoria financera 1 1 500,00 € 500   
500 0   

0 

500 0 

  
10.2 Estudi de base incorporant base de 
dades 

1 1 1.350,00 € 1.350   
1.350 1.350   

0 

  0 

  TOTAL A9 1.850 1% 1.850 1.350 0 0 500 0 

A10: ALTRES 4.1 Fons rotatori 1 1 10.000,00 € 10.000   10.000 0   0 10.000 0 

  
4.3 Inauguració del viver d'empreses 
fomentant l'emprenedoria de la dona i l'energia 
renovable 

1 1 350,00 € 350   

350 200   

0 

150 0 

  TOTAL A10 10.350 6% 10.350 200 0 0 10.150 0 

A11: DESPESES 
SENSIBILITZACIÓ AL 
NORD 

2.1 Disseny, elaboració i edició del conte 1 1 3.500,00 € 3.500   

3.500 3.223   

277,5 

  0 

  

2.2 Taller de vídeo amb un institut (alumnes 4t 
ESO) 

1 4 1.500,00 € 6.000   
6.000 0   

6000   

0 

2.3 Exposició de l'impacte de Fandema en la 
vida de les dones  

1 12 75,00 € 900   
900 900   

0 

  0 

2.4 Conte-contes per a les jornades 
cooperació 

1 4 150,00 € 600   
600 450   

150 

  0 

2.4 Disseny exposició i altres materials 1 1 900,00 € 900   900 0 450 0 450 0 

TOTAL A11 11.900 6% 11.900 4.573 450 6.428 450 0 

B1: DESPESES INDIRECTES 5.597   5.597 2.219 1.728 1000 650 0 

        TOTAL B1 5.597   5.597 2.219 1.728 1.000 650 0 

        TOTAL 184.195 100% 184.195 86.502 9.076 54.629 32.708 1.280 

%     100% 47% 5% 30% 18% 0% 
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Any 2 

Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

  FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
finançadors 

nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

A1: TERRENYS Centre de formació en instal·lació solar 1 1 18.000,00 € 18.000   18.000,00 0   0 18.000 0 

  Horts comunitari-1 1 1 4.000,00 € 4.000,00   4.000,00 0   0   4.000 

  Hort comunitari_2 1 1 8.000,00 € 8.000,00   8.000,00 0   0   8.000 

  Mercat municipal 1 1 6.000,00 € 6.000,00   6.000,00 0   0   6.000 

  TOTAL A1 36.000 21% 36.000 0 0 0 18.000 18.000 

A2: CONSTRUCCIONS 
I REHABILITZACIONS 

Preparació espai per pous 1 4 200,00 € 800,00   
800,00 0   

0 

  800 

  Preparació espai per sistema pressió aigua 1 1 675,00 € 675   675,00 0   0   675 

  TOTAL A2 1.475 1% 1.475 0 0 0 0 1.475 

A3: EQUIPS I 
SUBMINISTRAMENTS 

Plaques solars de 250Wp amb certificat CE 1 12 145,00 € 1.740,00   
1.740,00 0   

1740 

  0 

  12 bateries 1 12 320,00 € 3.840,00   3.840,00 0   3840   0 

  Estructura subjecció plaques solars 1 2 450,00 € 900,00   900,00 0   900   0 

  Cablejats i proteccions 1 1 850,00 € 850,00   850,00 0   850   0 

  
Transport i assegurança equips i 
desduanització 

1 1 3.800,00 € 3.800,00   
3.800,00 0 600 

3200 

  0 

  Nevera eficiència energètica A+ 1 4 600,00 € 2.400,00   2.400,00 600 1.200 600   0 

  
Sistema de pressorització d'aigua amb bomba 
d'aigua 

1 1 2.500,00 € 2.500,00   
2.500,00 0   

2500 

  0 

  1 inversor 1 1 600 600,00   600,00 0   600   0 

  1 regulador 1 1 450 450,00   450,00 0   450   0 

  bateries 1 2 260,00 € 520,00   520,00 0   520   0 

  
Pou amb sistema de dipòsit de 2000 litres 
aigua, bomba solar i placa 

1 4 5.200,00 € 20.800,00   
20.800,00 7.280   

12480 

1.040 0 

  Contenidors per a la gestió de residus 1 6 125,00 € 750,00   750,00 0 750 0   0 

  Aigua 1 12 25,00 € 300   300,00 0   0 300 0 

  Llum 1 12 134,00 € 1.608   1.608,00 0   0 1.608 0 

  Internet 1 4 222,22 € 889   888,89 667   222   0 

  Telèfon mòbil 5 12 15,00 € 900   900,00 350   450 100 0 

  TOTAL A3 42.847 24% 42.847 8.897 2.550 28.352 3.048 0 
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Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

  FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
finançadors 

nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

A4: DESPESES DE 
PERSONAL LOCAL 

1.1 Formador tècnic en habilitats per a la vida. 
Manteniment  

1 12 118,14 € 1.418   
1.418 1.418   

0 
  0 

  
1.2 Formador matemàtiques bàsiques per 
adults 

1 12 106,71 € 1.281   
1.281 1.281   

0 
  0 

Recursos humans dels 
finançadors 

1.2 Coordinador, mentor, formador i coach àrea 
de negocis aplicat renovables 

1 12 525,00 € 6.300   
6.300 6.300   

0 

  0 

1.3 Administrador adjunt pels seguiments de 
les dones 

1 8 367,50 € 2.940   
2.940 2.940   

0 

  0 

1.4 Treballadora social de Mbolo 1 12 127,73 € 1.533   1.533 1.533   0   0 

1.6 Formador alfabetització 5 12 26,25 € 1.575   1.575 1.575   0   0 

1.7 Coordinador recursos humans i lideratge 1 12 525,00 € 6.300   6.300 6.300   0   0 

1.8 Formador en informàtica 1 12,00 118,14 € 1.418   1.418 1.418   0   0 

1.11 Formador en soldadura 1 4,00 118,14 € 473   473 473   0   0 

1.12 Formador en aplicacions d'eficiència 
energètica i reciclatge 

1 
12,00 

118,14 € 1.418   
1.418 1.418   

0 

  0 

1.13 Tècnic de suport en coaching i mentoratge 2 
12,00 

52,50 € 1.260   
1.260 1.260   

0 

  0 

1.14 Responsable operacions i logística 1 12,00 280,00 € 3.360   3.360 3.360   0   0 

1.15 Assitent operacions, logística i 
manteniment 

1 
12,00 

106,71 € 1.281   
1.281 1.281   

0 

  0 

1.16 Seguretat 2 12,00 56,00 € 1.344   1.344 1.344   0   0 

Suport a les futures formadores en negoci, 
energia renovables, aplicacions d'eficiència 
energètica i reciclatge, manteniment, soldadura 
i informàtica 

12 

12,00 

31,50 € 4.536   

4.536 4.536   

0 

  0 

TOTAL A5 36.435 21% 36.435 36.435 0 0 0 0 

A5: Despeses de 
personal EXTERN 

2.1 Formador en electricitat aplicada a l'energia 
renovable a Gàmbia 

1 6 222,22 € 1.333   
1.333 1.333   

0 

  0 

  
2.2 Formador en fotografia digital per 
establiment del curriculum 

1 
1,00 1.500,00 

1.500   
1.500 0   

1500 

  0 

  2.3 Formador en video 1 3 400,00 € 1.200   1.200 1.200   0   0 

  Coordinadora expatriada 1 9 1.037,00 € 9.333   9.333 9.333   0   0 
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Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

  FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
finançadors 

nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

  TOTAL A6 13.366 8% 13.366 11.866 0 1.500 0 0 

A6: VIATGES I 
ESTADES 

3.1 Vol i allotjament amb p/c formació 
avançada software disseny energia renovable 

1 1 1.200,00 € 1.200   

1.200,00 1.200   

0 

  0 

  
3.2 Vol i allotjament amb p/c formació de 
formadores instal·lacions solars bombeig aigua 

1 1 1.200,00 € 1.200   

1.200,00 1.200   

0 

  0 

  

3.3 Vol i allotjament coordinadora tècnica 
Solidança 

1 1 295,00 € 295   
295,00 295   

0 

  0 

3.4 Vol i allotjament coordinadora expatriada a 
Catalunya 

1 2 315,00 € 630   
630,00 630   

0 

  0 

3.5 Vol i allotjament sensibilització de Mbolo a 
Catalunya 

1 2 315,00 € 630   
630,00 630   

0 

  0 

Vol i allotjament insertora Solidança 1 1 875,00 € 875   875,00 0 875 0   0 

Vol i allotjament tècnic manteniment i 
soldadura 

1 1 875,00 € 875   
875,00 0 875 

0 

  0 

3.5 Transport 1 2800 0,19 € 532   532,00 532   0   0 

3.6 Transport i dieta per visita projecte de 
formació en agricultura orgànica a Chamen. 
North Bank 

6 1 20,00 € 120,00   

120,00 120   

0 

  0 

3.6 Transport i dieta per visita tècnica horts 
Tujereng formaodr tècnic en agricultura 
orgànica de Chamen 

2 3 50,00 € 300,00   

300,00 300   

0 

  0 

TOTAL A7 6.657 4% 6.657 4.907 1.750 0 0 0 

A7: Funcionament 
2.8 Material per a curs d'electricitat i energia 
renovable 

1 5 150,00 € 750   
750 0 750 

0 

  0 

  2.10 Material d'estudi per a les formacions 1 44 10,00 € 440   440 0 440 0   0 

  Material de soldadura 1 3 250,00 € 750   750 0   750   0 

  Material de pintura 1 3 100,00 € 300   300 300   0   0 

  Registre fira de mostres 1 1 350,00 € 350   350 350   0   0 

  Formació en gènere i desenvolupament al MDI 1 3 211,11 € 633   633 633   0   0 



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

  FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
finançadors 

nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

  
Formació en enginyeria elèctrica i electrònica al 
GTTI 

1 3 406,67 € 407   
407 407   

0 

  0 

  Sensibilització escoles Tujereng 1 3 25,00 € 75   75 75   0   0 

  Formació en gestió de negocis al MDI 1 4 266,67 € 1.067   1.067 1.067   0   0 

  Manteniment 1 12 156,67 € 1.880   1.880 0   0 600 1.280 

  Material per assecador solar 1 4 185,00 € 740   740 0   740   0 

  TOTAL A9 7.392 4% 7.392 2.832 1.190 1.490 600 1.280 

A8: IMPREVISTOS               0   0   0 

  TOTAL A10 0 0% 0 0 0 0 0 0 

A9: 
Avaluacions/auditories 

10.1 Auditoria financera 1 1 500,00 € 500   
500 0   

0 

500 0 

  10.2 Avaluació sobre estudi de base 1 1 600,00 € 600   600 600   0   0 

  TOTAL A11 1.100 1% 1.100 600 0 0 500 0 

A10: ALTRES 4.1 Fons rotatori 1 1 10.000,00 € 10.000   10.000 0   0 10.000 0 

  
4.3 Inauguració dels sistemes de bombeig 
d'aigua solar i dels espais de fred 

1 1 425,00 € 425   
425 275   

0 

150 0 

  TOTAL A11 10.425 6% 10.425 275 0 0 10.150 0 

A11: DESPESES 
SENSIBILITZACIÓ AL 
NORD 

2.1 Disseny, elaboració i edició del conte 1 1 3.500,00 € 3.500   

3.500 2.945   

555 

  0 

  

2.2 Taller de vídeo amb un institut (alumnes 4t 
ESO) 

1 4 1.500,00 € 6.000   
6.000 0   

6000 
 

0 

2.3 Exposició de l'impacte de Fandema en la 
vida de les dones  

1 12 75,00 € 900   
900 900   

0 

  0 

2.4 Conte-contes per a les jornades cooperació 1 5 150,00 € 750   
750 450   

300 

  0 

Brochure projecte, disseny i edició 1 1 1.850,00 € 1.850   1.850 1.250   0 600 0 

Roll-up per exposicions 1 1 840,00 € 840   840 340   0 500 0 

2.4 Disseny exposició i altres materials 1 1 1.200,00 € 1.200   1.200 0 750 0 450 0 

TOTAL A12 15.040 9% 15.040 5.885 750 6.855 1.550 0 

B1: DESPESES INDIRECTES 4.320   4.320 1.342 1.728 600 650 0 
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Partides Concepte de la despesa Unitat Nº Unitats 
Cost Unitari 

(€) 
TOTAL           

(€) 

  

TOTAL           
(€) 

Finançadors 

  FCCD (€) 
Associació 
Solidança  

(€) 

Altres 
finançadors 

nord 

Mbolo 
Association  

(€) 
Beneficiaris 

        TOTAL B1 4.320 2% 4.320 1.342 1.728 600 650 0 

        TOTAL 175.056 100% 175.056 73.038 7.968 38.797 34.498 20.755 

%     1 42% 5% 22% 20% 12% 

 

6.2. COFINANÇAMENTS 

Concreteu les altres entitats finançadores, i en el cas que siguin subvencions, indiqueu-ne l’estat (pendent de sol·licitar, pendent de resolució, concedida...). 

 

Entitat / Institució Import Estat Percentatge (%) del 
global del projecte 

Taller de cinema 6000 Col·laboració establerta en realitzar tallers formatius en vídeo per aplicar els coneixements en 
efectuar vídeos per a projectes de cooperació amb classes de 4t ESO a instituts. 

Acordats 4 formacions a 4 municipis finançadors del projecte de Fandema a la demarcació de 
Barcelona. 

Es preveu també pel 2018. 

3% 

Fuji 3750 Atorgat 2% 

Ajuntament de Sant Joan Despí 23.471 
any 1 

Sol·licitat pel primer any. 

Hi ha una col·laboració des de 2009 anual. Per tant, també hi ha una previsió pel 2018.  

13% (pel primer any) 

Ajuntament de Molins de Rei 19.908 Sol·licitat 

Hi ha una col·laboració des de 2013 anual. Per tant, també hi ha una previsió pel 2018. 

11% (pel prrimer any) 
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3. PREVISIÓ D'INGRESSOS 
IMPORT (€). 

ANY 1 
IMPORT (€). ANY 2 

IMPORT (€). 
TOTAL 

Aportacions Ajuntament Sant Joan Despí 23.471 
15.877,50 

                    
39.348,50    

Aportacions Ajuntament Molins de Rei 19.908 
15.419,72 

                    
35.327,58    

Aportacions Solidança 9.076 
7.968,00 

                    
17.044,33    

Aportacions Mbolo Association 32.708 
34.498,00 

                    
67.206,00    

Beneficiàries 1.280 
20.755,00 

                    
22.035,00    

Altres ingressos 11.250 
7.500,00 

                    
18.750,00    

Total ingressos 97.693 102.018 199.711 

 

7. SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 

7.1 Procés intern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg de 
l’execució del projecte 

 

 No  Sí  

    

 

7.1 Procés extern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg de 
l’execució del projecte 

 

 No  Sí (hi haurà una auditoria econòmica per part d’una empresa certificada del 
país 

Alhora es desenvoluparà una base de dades que ens donarà la informació 
de la línia de base inicial i l’impacte al final. 

Trimestralment es realitzarà un seguiment i control del projecte com una 
avaluació per part de la contrapart i de les beneficiàries.) 

Anualment s’auditaran les comptes de Mbolo Association per una entitat 
acreditada gambiana. 

    

 

8. ANNEXOS 

(Feu una llista detallada dels documents annexos que adjunteu) 

Entrevista del programa Solidaris, de Catalunya Radio sobre el projecte de Fandema. 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/les-dones-van-demanar-poder-fer-les-mateixes-feines-que-
els-homes/audio/895106/#.ViI5_rwZaaI.facebook 

 

Entrevista president Mbolo 

ECREEE: http://ecowgen.ecreee.org/index.php/empowering-women-through-renewable-energy-
access-and-training-fandema-case-study-the-gambia/ 

WEINspire: https://www.youtube.com/watch?v=LKg6NKjpVUY&feature=em-upload_owner 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/les-dones-van-demanar-poder-fer-les-mateixes-feines-que-els-homes/audio/895106/#.ViI5_rwZaaI.facebook
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/les-dones-van-demanar-poder-fer-les-mateixes-feines-que-els-homes/audio/895106/#.ViI5_rwZaaI.facebook
http://ecowgen.ecreee.org/index.php/empowering-women-through-renewable-energy-access-and-training-fandema-case-study-the-gambia/
http://ecowgen.ecreee.org/index.php/empowering-women-through-renewable-energy-access-and-training-fandema-case-study-the-gambia/
https://www.youtube.com/watch?v=LKg6NKjpVUY&feature=em-upload_owner
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Vídeos 

Empowering women through renewable energy access 

Making-off of PV installation by Fandema women 

Fandema's presentation 

One day at Fandema project 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4eULdB9DoUM
https://www.youtube.com/watch?v=vrknb8c49KM
https://www.youtube.com/watch?v=QhJy9DHih44
https://www.youtube.com/watch?v=02vcuemV-b8

