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Acta de la reunió del Grup de Treball Senegal – 11 de juliol  2017 
 
 
El Grup de Treball Senegal del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, 
l’11 de juliol de 2017 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. 
 
Sr. Raül Carretero, tècnic de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Molins de Rei 
Sr. Àngel 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 de desigualtat i ciutadania de l’Ajuntament de Mataró 
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 
Sr. Amadou Bocar Sam, president de la CASC 
Sr. Omar Diatta, secretaris d’Oudiodial  
Sra. Cristina Corredoira, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona 
Sra. Olga Morales, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Viladecans 
Sra. Montse Bosch, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Vic.  
 
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 
Sr. David Minoves, coordinador 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 
 
GRUP DE TREBALL SENEGAL 

 
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 

 
Es recorda que es va enviar l’acta de la reunió anterior per correu electrònic juntament amb la 
convocatòria de reunió. S’aprova l’acta. 
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2. Pr. 2976. Espai de concertació de la cooperació catalana amb les ARDs de Sédhiou, 
Ziguinchor i Kolda 

 
o Retorn de la missió de seguiment a Senegal del 6 al 13 de maig: FCCD, DIBA i ACCD. 

 
El Sr. Joan Ribas exposa els resultats de la visita dels directors de les ARDs que va tenir lloc el 
mes de gener de 2017 a Barcelona. Fruit d’aquesta reunió de treball, es van generar diversos 
materials i documents que van ser especialment útils per la missió que es va fer a Senegal. Es 
recorda que tots aquests materials es van enviar per correu electrònic als ajuntaments. A la 
trobada amb els directors de l’ARD es van identificar 3 grans àmbits de treball: a) sobirania 
alimentària, b) gènere i c) governança (els dos últims com a transversals). Es va elaborar un 
DAFO, un infograma de l’espai de concertació. A més, es va treballar en la metodologia i es va 
definir un calendari de treball. També es va elaborar un document sobre la introducció de la 
perspectiva de gènere a l’espai de concertació que recull eines útils per fer seguiment i 
monitoratge. Finalment, les pròpies ARDs també han elaborat un document sobre la realitat de 
les seves regions en relació a la sobirania alimentària, el gènere i la governança. Es tracta d’un 
document molt útil de cara a que els projectes puguin arribar a encaixar amb les prioritats 
definitives per les ARDs. 
 
En relació a la missió conjunta amb la Diputació de Barcelona i l’ACCD a Senegal, el Sr. Joan 
Ribas explica breument les 27 reunions que es van mantenir i en fa una valoració general 
positiva. Recorda que existeix un informe detallat amb informació concreta sobre els temes 
discutits en cada una d’elles. Aquest informe s’ha fet arribar als ajuntaments per correu 
electrònic i també es distribueix en les carpetes de documentació del GT. 
 
La Sr. Marta Casamort explica que una part de la missió, concretament l’ACCD, es va quedar a 
Senegal i va anar a visitar la ciutat de Kolda. Van estar treballant amb l’ARD temes relacionats 
amb la incorporació del gènere en el treball de l’ARD i tenir una mirada regional i de concertació 
entre la DIBA i l’ACCD. En aquest sentit, va explicar que està prevista una trobada internacional 
d’ARDs i societat civil de Senegal i Moçambic i la seva participació al Fòrum contra les 
Violències Masclistes del 25N. 
 
A més, quan estaven a Kolda també van visitar l’Associació de dones juristes de Kolda. 
Aquesta organització disposa d’una boutique de droits, des d’on porten a terme accions de 
formació a parajuristes i fan atenció a víctimes, entre d’altres. A més, també va explicar que 
l’Associació va participar en una cerimònia final d’un projecte comunitari de treball molt potent 
contra la MGF. 

 
o Identificació de possibles cooperacions tècniques en concordança amb el Pr. 2779 de la 

Comissió de Municipalisme 
 
El Sr. Joan Ribas explica que es la comissió de municipalisme del FCCD va organitzar unes 
jornades de cooperació tècnica a Sant Cugat el mes de març (Pr. 2779). La idea seria poder 
enquadrar la informació que s’està generant en general amb la feina de l’espai de concertació i 
que els ajuntaments poguessin identificar cooperacions tècniques a Senegal. En el marc del Pr. 
2779, s’està creant una base de dades de professionals tècnics i tècniques d’ajuntaments 
perquè puguin participar en cooperacions tècniques (amb formació prèvia i suport logístic). 
 
En aquesta línia de treball, s’ha d’intensificar la cooperació entre l’Àrea d’Àfrica i la Comissió de 
Municipalisme per iniciar cooperacions tècniques a finals de l’any 2017. Algunes idees sobre el 
tipus de cooperació tècnica són: suport en el registre civil, creació d’un centre d’informació i 
acollida per a dones víctimes de violència masclista, gestió del territori, gestió de residus, 
promoció econòmica i del cooperativisme, etc. En coordinació amb l’àrea de municipalisme 
s’anirà perfilant la forma de sistematitzar aquesta línia de treball. 
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En aquesta línia el Sr. Amadou Bocar Sam posa sobre la taula que existeix un gran 
desconeixement de la diàspora senegalesa sobre les necessitats tècniques dels seus territoris 
d’origen. El Sr. Joan Ribas respon que cal que es posin d’acord no només les ARDs i els 
ajuntaments catalans, sinó que les organitzacions de la diàspora tenen un rol molt important. 
Remarca la importància del diàleg triangular entre aquest 3 actors per decidir quines accions 
cal portar a terme. 
 
El Sr. Amadou Bocar Sam afegeix la necessitat de treballar per reduir la bretxa entre la 
diàspora i les necessitats en origen. La població senegalesa a Catalunya ha de conèixer què 
passa a Senegal i, al mateix temps, les ARDs han d’apropar-se a la diàspora. També fa 
referència a la importància d’assegurar mecanismes de seguiment dels projectes. La CASC no 
té la capacitat de fer-ho. El Sr. Joan Ribas respon que potser l’espai de concertació, les 
missions a Senegal i les visites anuals de càrrecs electes i tècnics de Senegal a Catalunya 
poden ser bons espais per fer aquest seguiment ja que asseguren un diàleg fluït i continuïtat en 
el temps. 

 
3. 2a fase del projecte 2560. Enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries 

de base (OCB) al Senegal 
 
El Sr. Toti Rovira explica que la  segona fase del projecte es basa en la formació de més 
contraparts locals. Es va fer una primera tanda de formacions, en la qual van participar 9 de les 10 
organitzacions previstes. D’aquestes, 5 han tingut els resultats esperats i han enfortit la seva 
capacitat de gestió. Actualment, hi ha diners (21.510,70€) per fer formació a 5-6 organitzacions 
més. El Sr. Toti Rovira demana als ajuntaments que pensin en quines organitzacions voldrien 
enfortir. Demana que se’ls enviï la informació als ajuntament que no estan presents a la reunió del 
GT. L’ONG que està executant el projecte està a l’espera de la resposta dels ajuntaments catalans 
per a poder realitzar les formacions just després de les pluges, a partir de l’octubre de 2017.  

 
4. Noves propostes: Introduir un monitoratge en l’àmbit de sobirania alimentària en els 

projectes de desenvolupament rural al Senegal (Sandiniery, Diatok, Sare Gueladio, 
Tambacounda, etc.) 
 
S’elimina aquest punt l’ordre del dia per manca de temps. 

 
5. Torn obert de paraula 

 
La CASC presenta algunes propostes formatives. El Sr. Amadou Bocar Sam assegura que hi ha 
molta dispersió entre les associacions de persones senegaleses i que existeix la necessitat 
d’enfortir-les. Assegura que el que s’ha fet fins al moment no ha estat suficient i que, amb els 
perfils actuals, és complicat que les associacions senegaleses puguin gestionar projectes. Davant 
d’aquesta realitat, assegura que cal veure com implicar aquest organitzacions en una formació que 
les apoderi i els resulti útil. 
 
Des de la CASC es fa la proposta de que la formació s’organitzi territorialment i que es cerquin 
persones que puguin tenir un efecte multiplicador. El Sr. Amadou Bocar Sam assegura que tot això 
requereix molts recursos de coordinació. El  Sr. Joan Ribas demana que es concretin temes 
específics que caldria abordar en aquesta formació. El  Sr. Amadou Bocar Sam assegura que els 
hi falten temps i recursos per poder-ho fer, però que ho intentaran fer.  
 
D’altra banda el Sr. Amadou Bocar Sam explica que Senegal ha decidit que la diàspora estigui 
representada per 15 diputats al parlament senegalès. S’han organitzat i han creat fulls de ruta 
(amb al suport de l’Ajuntament de BCN i l’ACCD). El 31 de juliol són les eleccions i des de la 
diàspora es vol fer un acompanyament. S’ha presentat projecte a l’ACCD, però si no surt, es 
podria acudir al FCCD.  
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Per la seva banda, el Sr. Omar Diatta explica que es vol portar a terme la segona edició del Fòrum 
CATACASA que es vol centrar en trobar eines sobre com la diàspora pot contribuir al 
desenvolupament de La Casamance. La idea era fer-ho el mes d’octubre, però amb el referèndum 
sobre la taula, potser seria millor fer-ho en una altra data. De moment es té el suport dels 
ajuntaments de Vic i Girona i la idea seria organitzar-ho a les 2 ciutats. 
 
El Sr. Joan Ribas apunta que el fòrum podria ser una oportunitat per donar continuïtat a la trobada 
entre la diàspora i les autoritats senegaleses. Pel FCCD és important potenciar aquest espai de 
trobada per crear sinèrgies de treball i ampliar impacte. 
 
Sense que hi hagi cap altra paraula demanada, la Sra. Alba Martínez dóna la reunió per 
finalitzada. 


