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Acta de la reunió del Grup de Treball Gàmbia – 20 de febrer de 2018 
 
El Grup de Treball Gàmbia del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, el 
20 de febrer de 2018 a les 11:30 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. Mª Victoria Cedro, tècnica de solidaritat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
Sr. Sebastian Guichandut, regidor de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Torrelles 
Sra. Elvira Vila, regidora d’immigració i cooperació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Sra. Marta Calero, cap del departament d’avaluació i programes de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 
Sra. Anna Farrés, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Molins de Rei 
Sra. Maria Roser Bitlloch, membre de l’ONG Kuwonku 
Sr. Josep Lluis Sánchez, cap del departament de cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 
Sra. Marta Casamort, tècnica responsable de gènere a Senegal i Gàmbia de l’ACCD 
Sra. Mª Dolors Fernández, tècnica de desigualtat i ciutadania de l’Ajuntament de Mataró 
Sr. Benjamí Comas, tècnic del Consorci de Benestar Social del Gironès - Salt 
Sra. Marie-Alix Le Charles, coordinadora financera de la Fundació Wassu 
Sr. Antoni Garrido, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Sra. Berta González, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Sabadell 
Sr. Raül Carretero, tècnic de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Molins de Rei 
Sr. Nicolás Cortés, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
 
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 
Sr. Joan Ribas, responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del FCCD 
 
Excusen assistència:  
 
Sra. Marta Teixidó, tècnica del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
Sra. Rosa Maria Perelló, alcaldessa de l’Ajuntament de Tàrrega 
Sra. Helena Dorca, secretària de Presidència del Consell Comarcal del Gironès 
Sra. Maria Llauradó, regidora de cooperació de l’Ajuntament de Begues 
 
GRUP DE TREBALL 
 
 
La Sra. Alba Martínez dóna la benvinguda a les persones assistents i el Sr. Joan Ribas 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. 
 
En relació al document “Idees Dinàmica II Trobada Contraparts a Gàmbia” enviat en la tramesa i 
disponible en el dossier repartit entre els assistents a la reunió, el Sr. Josep Lluis Sánchez i la Sra. 
Marta Calero fan una observació relativa als càrrecs de les dues persones que varen participar en 
la missió a Gàmbia del mes de novembre en representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. Allà on deia: 
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Marta Calero, tècnica d’igualtat i serveis socials.  
Maria Carmen Palma, tècnica d’igualtat i serveis socials 

 
Havia de dir: 
 

Marta Calero, cap del departament d’Avaluació de Programes  
Maria Carmen Palma, cap de servei de Salut Pública, Comunitària i Atenció als Consumidors 

 
El Sr. Joan Ribas pren nota i informa que introduirà l’esmena en la propera acta i també corregirà 
el document “Idees Dinàmica II Trobada Contraparts a Gàmbia”, que es reenviarà a tots els 
ajuntaments per tramesa. 
 

2. Retorn de la missió de seguiment a Gàmbia del 23 de novembre a l’1 de desembre de 2017. 
 

o Retorn de la Segona Trobada de Contraparts a Gàmbia i sinergies potencials entre 
elles. 

 
El Sr. Joan Ribas recorda que a la darrera reunió del grup de treball al juliol de 2017 es va 
comentar que es faria aquesta trobada entre ajuntaments catalans i contraparts a Gàmbia. Fa 
una presentació de les activitats realitzades en el marc de la II Trobada de Contraparts a 
Gàmbia: visita de les instal·lacions i despatxos de les contraparts locals M’bolo i Wassu i 
reunions amb representants de Wassu, M’bolo i Wasda, que van poder explicar les principals 
línies d’acció de les seves entitats i els projectes que estan desenvolupant. També es va 
organitzar una trobada específica de presentació i intercanvi d’experiències entre les 
contraparts gambianes i una dinàmica participativa entre tots els actors presents 
(representants de 4 ajuntaments catalans i del Fons Català, representants dels Area Council 
de Brikama i d’Upper River Region i les pròpies contraparts gambianes). Aquesta dinàmica 
tenia l’objectiu d’establir un marc de consens per definir unes línies d’acció estratègica 
coordinades, i es va organitzar entorn a tres grups de debat sobre: 
 

a) Potencialitats i reptes de la cooperació descentralitzada a Gàmbia 
b) Temàtiques en què focalitzar les accions en funció dels recursos disponibles i els 

àmbits de coneixement i especialització dels diferents actors implicats 
c) Mecanismes i eines per reforçar el treball en xarxa 

  
Els resultats i principals conclusions d’aquesta dinàmica estan recollits en el document “Idees 
Dinàmica II Trobada Contraparts a Gàmbia”. 
 
El Sr. Sebastian Guichandut pren la paraula i fa un balanç positiu de la trobada. Indica que és 
un bon precedent per corregir errors comesos prèviament i que seria interessant que aquestes 
noves dinàmiques conduïssin a un pla d’acció conjunt que millorés l’eficàcia de les accions 
impulsades des dels ajuntaments. Destaca la importància de l’intercanvi de bones pràctiques i 
el potencial per a la cooperació Sud-Sud entre les contraparts. Queda no obstant això molta 
feina per fer, començant pel reforçament del seguiment dels projectes a Gàmbia i la millora de 
la fiabilitat de l’acompanyament que se’n fa. 
 
La Sra. Elvira Vila intervé destacant el biaix que hi ha entre les expectatives que s’hi posen i la 
realitat. La missió li va servir per conèixer el context social i cultural de Gàmbia, i agraeix 
l’oportunitat d’haver estat convidada a participar-hi. No obstant això el treball no acaba amb la 
missió, sinó que aquesta ha de ser un punt de partida que hauria de tenir continuïtat amb el 
retorn que se’n fa. I en aquest sentit troba a faltar que hi hagués una trobada amb el Fons 
Català per treballar el document de conclusions que es presenta al grup de treball. Insisteix en 
la distància que hi ha amb les expectatives creades i els fets, i destaca també que el 
seguiments que es fa dels projectes a Gàmbia és insuficient. 
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La Sra. Marta Calero destaca els aprenentatges positius que el fet de participar en la missió li 
han aportat per aplicar-los a la seva feina a Santa Coloma de Gramenet amb la diàspora en 
temes de salut pública. També expressa l’agraïment pel fet d’haver pogut participar en la 
missió. 
 
El Sr. Raül Carretero destaca tres missatges. En primer lloc la tardança en el retorn posterior a 
la missió fa que en la seva opinió el diagnòstic que es presenta sigui obsolet. En segon lloc que 
el context sociopolític no facilita la cooperació a Gàmbia. I per últim que el seguiment que es fa 
dels projectes a Gàmbia per part de l’oficina tècnica del Fons Català no és l’adequat. Tot i això 
valora positivament la II Trobada i creu que és necessari donar continuïtat a aquests espais 
d’intercanvi entre els actors de la cooperació municipal catalana a Gàmbia. 
 
Abans d’entrar a abordar el seguiment dels tres projectes del grup de treball (Pr. 3041, Pr. 3039 
i Pr 2408), el Sr. Joan Ribas exposa els finançaments sol·licitats i obtinguts per a cada un d’ells 
per l’any 2017: 
 

 
FANDEMA WASSU WASDA 

Pressupost sol·licitat   159.540,00 € 19.729,00 € 15.186,00 € 

Pressupost assolit 80.710,00 € 36.339,00 € 15.186,00 € 

 

 
 
 
o Seguiment del 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” de 
l’associació M’bolo 

 
El Sr. Joan Ribas informa que la majoria del finançament rebut dels ajuntaments pel Pr. 3042 
s’ha materialitzat al desembre de 2017 i principis de 2018. De fet gran part de les aportacions 
per als projectes dels grups de treball es fan efectius els darrers dies de l’any, ja que s’hi 
destinen romanents o partides no executades. Per aquest motiu el projecte, enviat per M’bolo 
al març de 2017, no havia pogut executar pràcticament les activitats quan es va fer la visita al 
mes de novembre. 
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El Sr. Sebastian Guichandut, que va estar a Gàmbia recentment quan el finançament ja havia 
començat a arribar, comenta que va poder observar com algunes accions ja havien estat 
empreses en la línia d’intervenció formativa -itineraris formatius d’inserció en instal·ladores 
solars per a dones vulnerables (A1.1.1), les formacions específiques en habilitats per a la vida, 
energia renovable i negocis (A1.1.2)-, en els horts comunals -instal·lació d’un sistema de 
bombeig i subministrament d’aigua a través energia solar per als horts a Tujereng (A1.2.1)- i 
en el mercat de Tujereng -Millora de la dotació de conservació en fred pels productes 
hortícoles a Tujereng a través energia solar (A1.2.2)- entre d’altres. 
 
 
o Seguiment del 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”. Proposta 
d’ampliació del projecte de Wassu Kafo. 

 
La Sra. Marie Le Charles informa que les activitats del Pr. 3039 ja s’han finalitzat, i que en les 
properes setmanes es farà lliurament del informe final. Avança que s’ha incidit especialment 
en la relació entre salut i justícia programant formacions específiques per a jutges i personal 
vinculat al ministeri de Justícia de Gàmbia (formació a aquest públic objectiu al setembre de 
2017) ja que des de la prohibició de la MGF alguns casos d’aquesta pràctica –normalment 
quan s’ha produït la mort o hospitalització de la nena afectada- han arribat als jutjats, i per tant 
és important capacitar-los en la matèria. També destaca la importància de fer formacions amb 
la policia i forces de seguretat. La línia de recerca també ha donat resultats interessants, que 
detalla en la seva presentació. Destaca que ja es va presentar l’informe final d’algunes accions 
específiques en matèria de recerca que finançava l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
El Sr. Joan Ribas comenta que la idea d’incorporar el projecte al grup de treball Gàmbia, atès 
l’interès de diversos ajuntaments, era poder donar una continuïtat a les accions sense 
necessitat d’haver de recórrer a les convocatòries de cada un d’ells de forma separada, i poder 
planificar les accions a mig termini. Com el finançament obtingut per al Pr. 3039 ha estat 
superior al finançament sol·licitat, demana a Wassu que presenti la proposta d’ampliació. Cal 
tenir en compte, però, que la major part de les aportacions, com en el cas del Pr. 3042, també 
s’han materialitzat al desembre de 2017 i principis de 2018. 
 
La Sra. Marie Le Charles procedeix a presentar aquesta proposta, focalitzada en les línies 
següents: 
 

a) Reforçar i ampliar el nombre de capacitacions dirigides a estudiants de Ciències de la 
Salut (escola d’infermeria i llevadores i escola de salut pública) i als metges de la 
missió mèdica cubana 

b) Ampliar l’abast geogràfic 
c) Organitzar una jornada internacional a Catalunya sobre MGF 

 
La Sra. Elvira Vila fa una observació en relació al pressupost proposat per la jornada a 
Catalunya, que li sembla excessiu, i es pregunta si no seria més convenient destinar més 
pressupost a les activitats a Gàmbia i, si bé mantenir la jornada a Catalunya, reduir-ne les 
dimensions. La Sra. Marie Le Charles comenta que es pot estudiar, que el que presenta per ara 
és només una proposta, però que cal tenir en compte la importància de la circularitat del 
projecte i la incidència que es pot tenir en la forma d’abordar el tema de la MGF també per part 
de les autoritats catalanes i entre la diàspora gambiana i d’altres països on es practica la MGF 
resident a Catalunya. 
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o Seguiment del projecte 2408. Segona fase del projecte “Enfortiment dels agents 

locals de la regió de Upper River, Basse”, executat per WASDA 
 

El Sr. Joan Ribas informa que Wasda va enviar un informe de seguiment al novembre de 2017, 
i que un cop valorat al desembre es va procedir al darrer pagament. Wasda també va enviar al 
gener la planificació de les activitats en la fase final del projecte, document que es va enviar 
amb la tramesa i distribuït també en els dossiers del grup de treball Gàmbia. Està previst que a 
finals de març de 2018 acabin les activitats, i que al juny es pugui disposar de l’informe final del 
projecte. 
 
El Sr. Joan Ribas demanarà a Wasda que prepari una nova proposta per al grup de treball 
Gàmbia del Fons Català, ja que és una organització capacitada i que garanteix una correcta 
execució dels projectes i que actua principalment a la regió d’Upper River, una de les més 
deprimides del país i lloc d’origen de gran part de la diàspora gambiana que viu a Catalunya. 
 
Finalment destaca que seria interessant que en el marc de la intercooperació entre les 
contraparts gambianes que es vol promoure, es cerquin fórmules per tal que es puguin 
complementar amb iniciatives impulsades per M’bolo o Wassu, com per exemple la implantació 
de bombes amb energia solar per extreure aigua del riu Gàmbia que permeti irrigar els camps 
d’arròs als afores de Basse i fer tres collites l’any enlloc d’una a la temporada de pluges com 
fins ara. 

 
3. Trobada de contraparts gambianes a Catalunya, a proposta de l’Ajuntament de Molins de 

Rei 
 

El Sr. Joan Ribas informa que el Fons Català va rebre una proposta de l’Ajuntament de Molins 
de Rei per donar continuïtat a les trobades d’actors de la cooperació municipal catalana a 
Gàmbia. 
 
El Sr. Raül Carretero pren la paraula per exposar les línies d’acció proposades. La idea és 
convidar a organitzacions i representants de les autoritats locals gambianes per participar d’una 
trobada a Catalunya i aprofundir en les línies de treball establertes en la Segona Trobada de 
Contraparts a Gàmbia del novembre: intercanvi de coneixements i bones pràctiques, definició 
de línies estratègiques i de coordinació entre els diferents actors que permetin millorar 
l’eficiència dels recursos humans i materials així com els impactes de les accions, definir un full 
de ruta per reforçar el treball en xarxa, impulsar campanyes de sensibilització i de retorn a la 
ciutadania catalana dels projectes que es fan a Gàmbia o fer seguiment dels projectes entre 
d’altres objectius. Si bé inicialment s’havia pensat organitzar la trobada al juny, el fet que 
coincideixi amb el Ramadan pot perjudicar la participació d’alguna de les contraparts, per això 
es decideix que el setembre seria una millor opció. 
 
La trobada es faria coincidir amb la presentació dels primers materials de l’exposició “Àfrica en 
femení. Lluites i victòries de la dona a Gàmbia i Senegal”, projecte que es va presentar a la 
darrera reunió del GT Gàmbia. 
 
El Sr. Joan Ribas comenta que seria interessant que la trobada fos descentralitzada, de forma 
que es puguin fer activitats a diversos municipis de l’àmbit geogràfic català, que permeti 
participar i implicar també la diàspora gambiana resident a Catalunya i distribuïda principalment 
entre el Gironès, el Baix Llobregat, l’Alt Maresme i el Vallès Occidental. 
 
S’acorda seguir treballant la proposta. Des del Fons Català es desenvoluparà més i es 
proposarà per que els ajuntaments interessats puguin contribuir en la seva definició. 
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4. Informació sobre la posada en marxa del projecte consorciat de M’bolo i RuidoPhoto 

“Àfrica en femení. Lluites i victòries de la dona a Gàmbia i Senegal” 
 

S’informa que el projecte “Àfrica en femení. Lluites i victòries de la dona a Gàmbia i Senegal” s’ha 
pogut posar en marxa a través d’una reserva pressupostària del conveni entre el Fons Català i 
l’Ajuntament de Barcelona, però calen uns 7.000 € addicionals per poder completar-lo. Es demana 
per tant que els ajuntaments que puguin facin alguna aportació, ja que és important poder disposar 
de materials de difusió i sensibilització per donar a conèixer la realitat dels països del Sud i dels 
projectes que es recolzen des dels ajuntaments catalans. Des del Fons Català es farà un 
recordatori i s’enviarà un full de compromís. 

 
 

5. Torn obert de paraula 
 

Es genera un debat sobre el funcionament de l’Oficina del Fons Català a Gàmbia i el seguiment 
dels projectes. En relació a aquest tema el Sr. Joan Ribas comenta que el darrer dia de la 
trobada a Gàmbia va posar sobre la taula la possibilitat que les contraparts més sòlides 
poguessin corresponsabilitzar-se d’una antena del Fons Català a aquest país, però que es 
tracta d’una idea que caldria analitzar molt bé i que requeriria un sistema de checks & balances 
entre elles. 
 
La Sra. Maria Roser Bitlloch, membre de l’ONG Kuwonku, comenta que el projecte que promou 
la seva entitat no rep visites i també que els agradaria poder participar del grup de treball 
Gàmbia com a projecte. La Sra. Alba Martínez comenta que Kuwonku es tracta d’un projecte 
finançat directament per l’Ajuntament de Blanes, sense que estigui derivat a través del Fons 
Català. Caldria per tant que l’Ajuntament de Blanes i el Fons Català acordin la inclusió del 
projecte en el grup de treball. 
 
No hi ha més qüestions. Es dóna la reunió per finalitzada. 


