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Acta de la reunió del Grup de Treball Gàmbia – 20 de desembre 2018 
 

El Grup de Treball Gàmbia del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons 
Català, el 20 de desembre de 2018 a les 12 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. Ana Mª Blasco, Secretària de l’ONG “Cultivant Vida” 
Sra. Pilar Bosque, Vocal de l’ONG “Cultivant Vida” 
Sra. Hermínia Nubiola, Secretària de la Fundació Kalilu Jammeh 
Sr. Antoni Montseny, Tècnic Assessor de la Diputació de Barcelona. 
Sra. Berta Gonzàlez, Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell 
Sra. Neus Aliaga, Coordinadora de projectes de la Fundació WASU 
Sra. Soraya Soler, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
 
Per part del FCCD hi són presents: 
 
Sra. Alba Martínez, Tresorera del FCCD i regidora de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat 
Sr. Ariel Monells, director de gestió del FCCD 
Sr. Joan Ribas, responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del FCCD 
Sr. Joan Solà, tècnic de l’Àrea d’Àfrica del FCCD 
 
Excusen assistència:   

 
 

GRUP DE TREBALL GÀMBIA 

 
La Sra. Alba Martínez dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la reunió amb el 
primer punt de l’ordre del dia:  

 
 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 

L’acta de la reunió anterior està en les carpetes de documentació, però no es va enviar per 
tramesa. Es farà arribar per correu electrònic juntament amb aquesta. La seva aprovació o 
proposta d’esmenes es farà a la següent reunió del GT. 

 
 

2. Retorn de la Trobada d’actors de la cooperació descentralitzada a Gàmbia (Pr. 
3166): 
 

o Eines desenvolupades 
o Conclusions i línies de treball identificades 

 
El Sr. Joan Ribas, comenta la trobada d’actors de la Cooperació descentralitzada es va realitzar 
durant la setmana del 15 al 20 d’octubre passat. La Trobada es va inaugurar el dia 15 a Molins 
de Rei i es van realitzar diferents activitats als municipis de Santa Coloma de Gramenet, 
Torrelles de Llobregat, Mataró, Malgrat de Mar i Banyoles. 
 
A Molins de Rei es va treballar en una dinàmica participativa amb quatre taules en les quals es 
varen abordar els temes següents: 
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- Taula 1. Projecte de ciutat en l’àmbit de la Cooperació. Coordinada per Anna Farrés, 
Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Molins de Rei. 

- Taula 2. Com implicar més les diàspores. Coordinada per Gemma Pinyol, directora de 
polítiques migratòries i diversitat a Instrategies. 

- Taula 3. Eines per pensar, actuar i avaluar. Coordinada per Joan Solà, tècnic de l’Àrea 
d’Àfrica del FCCD. 

- Taula 4. Xarxa d’acció del Fons i dels Ajuntaments catalans amb Gàmbia Coordinada per 
Joan Ribas, responsable d’Àfrica i Mediterrània del Fons Català de Cooperació. 

 
El Sr. Joan Ribas fa una breu explicació de les diferents visites que es varen realitzar al llarg de 
la setmana que va durar la trobada: Molins de Rei, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Mataró, Malgrat de Mar i Banyoles. Al llarg de les visites es va constatar la 
necessitat de generar espais de trobada entre els diferents actors de la cooperació 
descentralitzada i de desenvolupar eines de gestió, seguiment i dinamització. Al febrer es 
passaran els documents de conclusions resultants de la sessió de treball. 
 

2. Presentació de les propostes de la Fundació Kalilu Jammeh en l’àmbit del 
desenvolupament (projecte d’aigua a Jirong) i de sensibilització (tallers a escoles 
sobre les migracions trans saharianes) i de l’ONG “Cultivant vida”. 

 
Es dóna la paraula a les representants de les dues ONG per a què expliquin els seus 
respectius projectes: 

  
a) Fundació Kalilu Jammeh: 

 
La Sra. Hermínia Nubiola, Secretària de la Fundació, explica els orígens de la mateixa, que 
està centrada en l’experiència del Sr. Kalilu Jammeh en el seu recorregut per l’Àfrica, sortint de 
Gàmbia, per intentar arribar a Europa cercant millors oportunitats. Després de les experiències 
traumàtiques del viatge, el Sr. Jammeh va decidir crear i dedicar la Fundació a recuperar el seu 
poble natal, Jirong, pràcticament inhabitat pel fet que la majoria de joves han marxat del poble 
per buscar-se la vida fora, tant dins de Gàmbia, com a d’altres països. El Sr. Jammeh va 
escriure un llibre amb les seves experiències del viatge, i s’ha traduït al francès, anglès, català i 
espanyol. Des de la Fundació organitzen actes per sensibilitzar i convèncer els joves africans 
perquè no es juguin la vida posant-la en mans de les màfies que trafiquen amb les persones 
que emigren. A Jirong s’han realitzat ja diferents actuacions en educació, salut i activitats 
agrícoles que estan permetent la recuperació del poble. Aquest retorn és un dels objectius dels 
projectes, i per això cal garantir que tindran mitjans de vida. Des del Fons, a través dels 
Ajuntaments d’Igualada i Sant Pere de Ribes, es treballa amb aquesta Fundació des del 2015 
amb bons resultats. La Sra. Nubiola presenta una proposta per a la construcció d’un dipòsit 
elevat d’aigua i dels tallers de sensibilització a escoles sobre el Backway impartits pel Sr. 
Jammeh. Aquestes propostes es distribuiran per tramesa als ajuntaments. 

 
b) ONG “Cultivant Vida” 

 
La Sra. Ana Mª Blasco fa una presentació de l’entitat i de les activitats que desenvolupa al 
municipi de Murithabé, a Central Region, Gàmbia. Constituïda l’any 2012 pel Sr. Xavi Galindo, 
l’any 2017 va obtenir el reconeixement d’associació d’utilitat pública. Els objectius de l’entitat se 
centren en reforçar la seguretat alimentària i la salut dels pobles que hi ha a la zona de 
Murithabé, a la regió central de Gàmbia. Entre els seus objectius principals hi figuren la lluita 
contra la desnutrició i en favor de la seguretat alimentària, el suport a l’atenció sanitària i la 
millora de les condicions de vida de la població local. Les seves estratègies d’intervenció 
inclouen la construcció de pous per millorar l’accessibilitat a l’aigua (se n’han construït 166 des  
del inici de les activitats a la zona) i d’hortes comunitàries i escolars (una setantena des de l’any 
2012). També s’intervé amb l’aportació de material mèdic i per a cirurgies i la rehabilitació 
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d’escoles i centres d’atenció sanitària. Fins ara l’entitat es nodreix de recursos privats, i estan 
cercant també finançament dels ens locals per reforçar les seves activitats. 
 

3. Presentació de nova proposta “Millora de la nutrició i dels mitjans de vida a Upper 
River Region mitjançant la creació d’iniciatives agrícoles sostenibles” per donar 
continuïtat al suport a WASDA en els projectes de desenvolupament local a Upper 
River Region. 

 
El Sr. Joan Ribas exposa que l’ONG WASDA, amb qui al mes d’agost es va finalitzar 
satisfactòriament el Pr. 2408 (Enfortiment dels agents locals de la regió d’Upper River Region, 
Basse) ha presentat al Fons Català una nova proposta de projecte per donar continuïtat a la 
col·laboració que des de fa anys manté amb els ajuntaments catalans. El nou projecte, titulat 
“Millora de la nutrició i dels mitjans de vida a Upper River Region mitjançant la creació 
d’iniciatives agrícoles sostenibles” es planteja en col·laboració amb Acció contra la Fam, United 
Purpose i l’Area Council d’Upper River Region. 

 
El Sr. Joan Ribas fa una contextualització del projecte, explicant que la inseguretat alimentària 
segueix sent elevada a Gàmbia per causa de diversos motius com la dependència de les 
importacions d'aliments, la producció i la diversitat agrícoles insuficients, l'augment dels preus 
dels aliments, la pobresa crònica, la manca de llocs de treball i les oportunitats, el canvi 
climàtic, la degradació de la terra i els desastres naturals. 
 
La Regió d’Upper River és una de les dues regions de Gàmbia més vulnerables a la inseguretat 
alimentària. La desnutrició a Gàmbia i, especialment a URR, entre els menors de cinc anys 
continua sent un problema de salut pública important. Les causes de la desnutrició són 
variades i de naturalesa multisectorial agreujades per la inseguretat alimentària de les llars, el 
dèficit alimentari, les pràctiques d'alimentació infantil pobres, els hàbits alimentaris inadequats, 
la pobresa i el sanejament deficient. D’altra banda, l'agricultura representa el 33% del PIB i 
dóna feina al 75% de la població del país. El 70% de les dones gambianes es dediquen a una 
agricultura de subsistència rural de baixa productivitat i el 78% de les dones econòmicament 
actives dedicades a l'agricultura es troben en situació de pobres extrema. 
 
Entre els factors importants de vulnerabilitat alimentària de la població gambiana es poden 
destacar els següents: 

 
a) Dependència de l’agricultura estacional irrigada només en la temporada de pluges. 
b) Canvi climàtic. 
c) Baix nivell de tecnificació, fet que redueix la productivitat i el rendiment per hectàrea. 
d) Accés limitat als subministraments d'aigua per als horts i arrossars. 
e) Manca d’accés dels camperols als serveis de formació i extensió de tècniques 

modernes per a millorar les pràctiques de cultiu. 
 

WASDA i el seu soci United Purpose tenen una àmplia experiència amb la població agrària de 
la regió. Amb medis rudimentaris i recursos limitats han proporcionat de forma experimental 
alguns sistemes de bombament d'aigua amb motors dièsel que han permès triplicar les collites 
dels camps d’arròs que se n’han beneficiat. Aquests motors, però, tenen efectes ambientals 
negatius i la necessitat de comprar el combustible per fer-los funcionar en redueix la rendibilitat. 
Per això en el marc del projecte WASDA proposa la instal·lació de bombes solars, la millora de 
les infraestructures de rec que permeti optimitzar els recursos hídrics, la millora de les eines i 
equipaments de cultiu i emmagatzematge i formacions, dirigides especialment a les dones, en 
tècniques de producció, conservació i comercialització. Paral·lelament a aquestes activitats es 
preveu la realització de tallers orientats a mares i famílies sobre nutrició autònoma per prevenir 
la malnutrició infantil, pràctiques dietètiques, comportament social i pràctiques de comunicació i 
promoció de la higiene i el sanejament. 
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El Sr. Joan Ribas informa que en breu es farà arribar el projecte als ajuntaments interessats en 
donar continuïtat al treball a Gàmbia. 

 

4. Seguiment dels projectes 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” i 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”. En funció de la disponibilitat dels informes que han de facilitar les 
entitats executores. 

 
a) Pr. 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” 

 
Es cedeix la paraula a la Sra. Neus Aliaga, coordinadora de projectes de la fundació WASSU. 
S’adjunta part del informe de seguiment corresponent al període entre els mesos de juliol i 
desembre d’enguany. La Sra. Neus Aliaga explica que hi ha hagut els darrers mesos una 
situació de certa inestabilitat política al país, amb un canvi de la composició dels membres del 
govern que ha suposat un nou esforç per a Wassu a l’hora de reconstruir l’estreta relació que 
s’ha tingut fins ara amb les diferents institucions públiques gambianes. Un dels canvis 
rellevants pel treball de WGK ha estat el nomenament de la Dra. Isatou Touray com a nova 
Ministra de Sanitat, reconeguda pels seus esforços durant dècades en l’àmbit de la salut i els 
drets sexuals i reproductius de les dones, inclosa la prevenció de l’MGF a Gàmbia. Aquests 
canvis no han afectat a l’execució de les activitats emmarcades en aquest projecte i la seva 
implementació s’ha realitzat sense canvis significatius sobre la seva planificació inicial. 
 
Tal i com es va mencionar a l’anterior informe de seguiment, s’ha completat l’“Anàlisi de les 
percepcions, experiències, pràctiques i resistències de les parteres tradicionals en matèria 
d’MGF”, complementat amb la realització de grups focals amb llevadores tradicionals i 
estudiants de l’àrea de la salut. A més, es va realitzar la primera formació en matèria d’MGF 
dirigida a magistrats/des, jutges i personal que pertanyia al Sistema Judicial Gambià i la sessió 
de formació en matèria d’MGF a la remesa recent arribada de la Missió Mèdica Cubana (MMC) 
a Gàmbia. Durant el període que avarca aquest informe, s’han realitzat 4 sessions de formació 
en matèria d’MGF a estudiants de ciències de la salut, que, sumades a les 5 sessions 
reportades a l’anterior informe de seguiment, suposen un total de 9 formacions a estudiants i 
tutors executades fins a la data en el marc d’aquest projecte. 
 
A més, s’ha realitzat una acció de sensibilització a Catalunya de caràcter internacional: El 
Fòrum Internacional per a la prevenció de l’MGF, celebrat els dies 19, 20 i 21 de novembre a 
l’espai Caixa Fòrum de Barcelona. Es va promoure la creació d’un espai per presentar la 
situació actual de l’MGF a origen i en la diàspora, compartir coneixements i experiències, obrint 
el diàleg i la reflexió conjunta entre investigadores i agents implicats en les estratègies i 
pràctiques per prevenir i atendre les conseqüències de l’MGF. A més, s’exposà el treball de 
WGK i els resultats obtinguts fins a la data, tant en relació a la investigació com a les 
formacions i sensibilitzacions que es realitzen a Gàmbia. El projecte continua amb la formació 
d’estudiants, professors i professionals de l’àrea de la salut, seguint amb l’objectiu de WGK de 
formar a tots/es els/les estudiants i professionals de ciències de la salut del país, incloent a la 
nova remesa de doctors de la Missió Mèdica Cubana, que arribarà a Gàmbia a principis de 
2019. 

 
a) Pr. 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” 
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L’informe ha arribat poc minuts abans del començament de la reunió del GT, així que no s’ha 
pogut traslladar seguiment. 

 
5. Torn obert de paraula 

 
Sense que hi hagi cap paraula demanada, la Sra. Alba Martínez dóna la reunió per finalitzada a 
les 11:30h 


