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Acta de la reunió del Grup de Treball Gàmbia – 11 de juliol de 2017 
 
El Grup de Treball Gàmbia del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, l’11 
de juliol de 2017 a les 11 hores, compta amb l'assistència de les persones que s'indiquen a 
continuació, per tal de tractar els assumptes relacionats a l’ordre del dia: 
 
Sra. Nora Salas, coordinadora de la Fundació Wassu 
Sr. Sebastian Guichandut, regidor de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Torrelles 
Sr. Raül Carretero, tècnic de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Molins de Rei 
Sr. Edu Ponces, director de Ruido Photo 
Sra. Clara Roig, periodista de Ruido Photo 
Sr. Angel Vázquez, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de Girona 
Sr. Antoni Montseny, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona 
Sra. Elena Parral, tècnica de ciutadania i DC de l’Ajuntament de Rubí 
Sra. Mª Dolors Fernández, tècnica d’igualtat i ciutadania de l’Ajuntament de Mataró 
Sra. Berta González, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Sabadell 
Sra. Marta Casamort, tècnica responsable de gènere a Senegal i Gàmbia de l’ACCD 
Sra. Marta Teixidó, tècnica comunitària del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
 
Per part del FCCD hi són presents: 
 
Sra. Alba Martínez, regidora de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Sr. Ariel Monells, director de gestió del FCCD 
Sra. Núria Francolí, estudiant en pràctiques al FCCD 
Sr. Toti Rovira, representant a Senegal del FCCD 
Sr. Joan Ribas, responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del FCCD 
 
Excusen assistència:  
 
Sra. Rosa Maria Perelló, alcaldessa de l’Ajuntament de Tàrrega 
Sr. Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès 
Sr. David Saldoni, alcalde de l’Ajuntament de Sallent 
Sr. Manel Vila, director general de cooperació al desenvolupament de l’ACCD 
Sr. Gerard Jornet, tècnic de joventut i cooperació de l’Ajuntament de Gavà 
 
GRUP DE TREBALL 
 
La Sra. Alba Martínez dóna la benvinguda a les persones assistents i presenta l’ordre del dia.   

 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

 
Es recorda que es va enviar l’acta de la reunió anterior per correu electrònic junt amb la 
convocatòria de reunió. No es fan observacions ni comentaris i es dóna per aprovada l’acta. 
 

2. Retorn de la missió de seguiment a Gàmbia del 14 al 20 de maig. 
 

El Sr. Joan Ribas fa un repàs de tots els projectes visitats en el marc de la missió a Gàmbia. 
Recorda que es va enviar informació més detallada de cada una de les visites.  
 
El Sr. Antoni Montseny explica de forma més concreta els contactes que es van establir amb el 
Ministeri de Medi Ambient i comparteix quins són els àmbits de treball que es van identificar com a 
prioritaris: gestió forestal, gestió de residus i sistematització de la informació que permeti 
planificació territorial. Explica també que el contacte continua i que estan definint possibilitats de 
treball conjunt entre la Diputació i el Ministeri de Medi Ambient del Govern de Gàmbia.  
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3. Presentació del projecte consorciat de M’bolo i RuidoFoto “Àfrica en femení. Lluites i 
victòries de la dona a Gàmbia i Senegal”, a càrrec d’Edu Ponces (RuidoFoto). 
 
El Sr. Edu Ponces presenta el projecte “Àfrica en femení. Lluites i victòries de la dona a Gàmbia i 
Senegal”. Explica que projecte sorgeix d’una trobada amb la Sra. Sílvia Llopart, de l’organització 
M’bolo, en un viatge que Ruido Photo va fer a Gàmbia.  
 
Ruido Photo es una organització que treballa des del periodisme crític temes relacionats amb 
l’Educació pel Desenvolupament (EpD) i campanyes de comunicació professionals amb aliances 
amb ONGs.  
 
L’objectiu del projecte “Àfrica en femení” és destacar històries personals d’èxit i superació en el 
marc de projectes de cooperació catalana. El projecte aniria acompanyat de projectes d’EpD i 
inclusió als municipis de Catalunya. El resultat final serà la producció de material audiovisual d’alta 
qualitat que es materialitzarà en una exposició itinerant pels municipis de Catalunya i l’organització 
d’accions i tallers d’aprenentatge i servei (APS) de sensibilització en gènere i drets humans per a 
joves, associacions de dones i associacions de persones migrades senegaleses i gambianes.  
 
El Sr. Edu Ponces explica que l’equip de terreny estarà format per una periodista i un periodista de 
Ruido Photo i una productora local participant del projecte. Aquest equip transnacional dóna molta 
potència al projecte perquè permet que dones locals participin en la construcció del discurs.  
 
Ruido té una presència important a les xarxes socials i que és una organització reconeguda dins 
del món periodístic, fet que permetrà multiplicar de forma important l’impacte del projecte. 
Finalment, destaca que és un projecte amb molt continuïtat de futur en aliança amb M’bolo i 
Solidança. El projecte també s’ha presentat a l’ACCD i es presentarà a la convocatòria de la 
Diputació. 
 
El Sr. Joan Ribas destaca la importància que el projecte permet visibilitzar la circularitat de les 
migracions i que la generació de material audiovisual potent pot ser molt útil per la Comissió de 
Codesenvolupament del FCCD. Creu que és una molt bona oportunitat i fa una crida als 
ajuntaments perquè facin aportacions. També explica que quan algun ajuntament s’animi a fer la 
primera aportació, es dotarà al projecte d’un número i s’integrarà al GT Gàmbia.  

 
La Sra. Alba Martínez demana que la presentació es distribueixi entres els municipis del GT 
Gàmbia, la Comissió de Codesenvolupament així com també a altres municipis que puguin estar 
potencialment interessats. D’altra banda, valora molt positivament la metodologia APS, creu que 
és interessant i que pot ajudar a vendre el producte als centres educatius del municipi.  
 
El Sr. Edu Ponces assegura que Ruido Photo té la capacitat d’adaptar-se al context i a les 
necessitats de cada municipi. A més afirma que el projecte ha de servir perquè els municipis 
tinguin un retorn de la cooperació que estan portant a terme a terreny.  En aquesta mateix línia, el 
Sr. Joan Ribas afirma que la proposta pot ajudar a donar visibilitat als projectes que estan dins del 
GT Gàmbia i GT Senegal. 
 
La Sra. Alba Martínez anima als municipis que utilitzin el projecte com una forma de rendició de 
comptes, de fer arribar a la ciutadania amb qualitat i rigor els resultats dels projectes de cooperació 
que s’estan finançant des dels diversos ajuntaments.  
 
La Sra. Marta Casamort explica que en breu se sabrà la resolució de la convocatòria de l’ACCD. 
Comparteix que s’han presentat projectes per un valor 5 vegades superior al pressupost disponible 
i que, per tant, les notes de tall són molt altres. Anima a Ruido Photo a seguir presentant el 
projecte, en cas que finalment no s’atorgués el finançament sol·licitat perquè durant els propers 
anys hi haurà més pressupost i els temes de gènere i DDHH són prioritat.   
 

https://www.ruidophoto.com/es/
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Per acabar, el Sr. Edu Ponces anima els ajuntament a fer aportacions econòmiques al projecte. A 
més, també els demana que valorin la possibilitat de signar una carta de suport/interès al projecte 
per ajudar a donar solidesa al projecte per presentar-lo a futures convocatòries.  
 
Adjunt: presentació del projecte “Àfrica en femení. Lluites i victòries de la dona a Gàmbia i 
Senegal” 

 
4. Proposta de la Segona Trobada de Contraparts a Gàmbia. 

 
El Sr. Joan Ribas explica que el dia 22/06/17 es va reunir amb la Sra. Sílvia Llopart de l’associació 
M’bolo i van estar parlant sobre la possibilitat d’organitzar una segona trobada de contraparts a 
Gàmbia. Les dates més adequades serien el mes de novembre ja que és quan ja fa una mica 
menys de calor i, a més, coincidiria amb una missió per treballar temes de migracions a Senegal i 
a Gàmbia i també coincidiria amb la inauguració del mercat de Tujereng, rehabilitat per M’bolo 
amb el suport de l’AMB. S’ha d’acabar de concretar el calendari, però el Sr. Joan Ribas demana 
que els ajuntaments interessats reservin agendes. Més endavant es farà un recordatori i s’enviarà 
informació més concreta sobre aspectes logístics. 
 
Els contingut d’aquest segona trobada, serien:  
 

a) Consolidar una trobada de contraparts locals: que les 3 entitats més grans que hi ha –
M’bolo, Wassu i Wasda- puguin ser el paraigües d’altres projectes més petits que es puguin 
portar a terme a Gàmbia.  

b) Visitar projectes finançats pels ajuntaments, en cas que hi estiguessin interessats es 
podrien organitzar visites a mida.  

c) Participar en la inauguració del mercat de Tujereng.  
d) Organitzar visites institucionals, en cas que els ajuntaments hi estiguessin interessats.  
e) Organitzar una sessió de transferència de coneixement entre les contraparts locals i 

compartir les línies estratègiques de treball a Gàmbia: sobirania i seguretat alimentària, 
energies renovables, salut sexual i reproductiva i gènere. 

 
 

5. Projecte 3042. Fandema: Generació d’alternatives socioeconòmiques dins de la cadena de 
valor de l’energia renovable per a la dona per a mitigar el canvi climàtic i promoure la 
igualtat de gènere a Tujereng. 
 
El Sr. Joan Ribas informa que el Pr.3042 és la continuïtat del projecte Fandema iniciat l’any 2012. 
El nou projecte focalitza la seva atenció en l’energia solar.  
 
El Sr. Joan Ribas recorda que una setmana abans es va fer una mailing amb informació sobre el 
projecte demanant aportacions econòmiques per al projecte. Recorda que, per tal de donar-li 
viabilitat, calen aportacions d’altres ajuntaments, més enllà de les aportacions sistemàtiques de 
l’Ajuntament de Torrelles i Molins de Rei. El Sr. Joan Ribas diu que enviarà el formulari del 
projecte perquè els ajuntaments puguin tenir informació més detallada. 
 
Adjunt: formulari del Pr3042.  
 
 
 
 
 
 

6. Projecte 3039.  Desafiaments i oportunitats des de les arrels: percepcions de les llevadores 
tradicionals i sensibilització en mutilació genital femenina en el nou marc legal que 
prohibeix la pràctica a Gàmbia. 



 

4 
 

 
La Sra. Nora Salas presenta breument el Pr.3039, la feina de Wassu i Wassu Kafo Gàmbia. El nou 
projecte té com objectiu general contribuir a la prevenció de la MGF a Gàmbia dins del nou marc 
legal de prohibició de la pràctica. El projecte preveu diverses activitats de recerca i formació que 
es faran en funció del finançament que es vagi rebent. De moment, les accions que es prioritzaran 
seran a) una recerca sobre les percepcions, experiències, pràctiques i resistències de les 
llevadores tradicionals en matèria de MGF i b) formació en matèria de MGF a agents de l’àmbit 
jurídic a Gàmbia en el nou context legal de prohibició de la pràctica.  
 
La Sra. Alba Martínez anima als ajuntaments a fer aportacions econòmiques al projecte. Recorda 
que es tracta d’un projecte sense import màxim i que les accions s’aniran fent a mesura que vagi 
arribant el finançament. Serà un projecte que estarà sempre obert, tot i que administrativament es 
tancarà cada 2 anys.  
 
La Sra. Marta Casamort demana més informació sobre la feina que s’està portant a terme a 
Senegal. La Sra. Nora Salas respon que estan en una fase molt inicial i que de moment estan en 
negociacions amb l’ACEID, l’OTC de Senegal i amb la Universitat de Zinguinchor.  

 
 

7. Projecte 2408. Retorn del seguiment de l’execució de la segona fase del projecte 
“Enfortiment dels agents locals de la regió de Upper River, Basse”, executat per WASDA. 
 
El Sr. Joan Ribas explica que després de la validació de l’informe, es farà el segon pagament 
perquè pugui continuar el projecte. També explica que les següents activitats han estat assolides o 
bé estan en procés d’execució: a) identificació de les persones que participaran al training for 
trainers, activitat que permet garantir l’efecte multiplicador del projecte, i b) identificació i treball 
amb els Comitès de Desenvolupament Local de la zona.  
 
El Sr. Joan Ribas comenta que l’informe de seguiment enviat per Wasda s’ha distribuït als 
ajuntaments que hi han fet aportacions, i que si algú té dubtes els hi facin arribar per donar-hi 
resposta. També hi hauria la possibilitat de posar-los en contacte amb WASDA perquè puguin fer 
els aclariments que escaiguin.  

 
8. Torn obert de paraula 

No hi ha més qüestions. Es dóna la reunió per finalitzada. 


