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Acta de la reunió del Grup de Treball Senegal – 20 de desembre 2018 
 
El Grup de Treball Senegal 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. Marta Casamort, tècnica responsable de gènere a Senegal i Gàmbia de l’ACCD 
Sr. Antoni Montseny, Tècnic Assessor de la Diputació de Barcelona. 
Sra. Núria ???, Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona. 
Sra. Olga Morales, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Viladecans 
Sra. Soraya Soler, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Sra. Aitana Modolell, Representant de la Fundació Etnia Barcelona. 
 
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 
Sr. Joan Solà, tècnic de l’Àrea d’Àfrica del FCCD 
 
Excusen assistència:   
 
 
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 
 

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. Posada en marxa del projecte 3199 “Articulació d’una xarxa de projectes de sobirania 

alimentària a la Casamance” a proposta de les ARD i del Fons Català. 
 

El Sr. Joan Ribas, comenta es tracta d’un projecte que vol articular una xarxa de 10 perímetres 
agrícoles gestionats per dones i crear intercanvi de coneixement. És un projecte obert a la possible 
incorporació de nous perímetres tant a Casamance com a altres zones de Senegal.  

 
Aquest projecte estableix vincles entre els diferents projectes de desenvolupament agrícola que els 
ajuntaments catalans i altres actors de la cooperació catalana estan recolzant al Senegal, millorant 
la coherència i l'alineament de les intervencions, i és la conseqüència lògica de dos projectes previs 
desenvolupats en el marc del Grup de Treball Senegal del Fons Català. D'una banda el projecte 
2976. Espai de concertació de la cooperació catalana amb les ARD de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda 
(Senegal), a través del qual aquestes tres agències regionals de desenvolupament (ARD), la 
Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de Cooperació i el Fons Català de Cooperació varen 
establir com a eix prioritari la seguretat alimentària, amb la transversalització de la perspectiva de 
gènere i la bona governança. Aquest projecte és en certa mesura un producte d'aquell espai de 
concertació. La contrapart és FODDE, amb qui el Fons porta treballant-hi directa o indirectament 
des de l’any 1997, i que s’ha consolidat com una contrapart potent i efectiva.  

 
A més, el projecte aborda dues vessants importants:  
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- La sostenibilitat econòmica a partir de la creació de CAFs (Comunitats Auto Finançades) model 

que com hem mencionat anteriorment està funcionant molt bé en aquests projectes i altres on 
el FCCD ha participat. En aquest sentit, el Sr. Solà explica que durant el darrer viatge es va 
assistir al tancament d’una CAF en un dels pobles triats per al projecte, i es va poder 
comprovar tant la seriositat i el rigor amb que es tancava la caixa, com els avantatges que les 
dones van obtenir amb els beneficis dels crèdits demanats, com instal·lar-se aigua corrent a la 
casa, o equipar els nens i nenes per anar a l’escola. El projecte compta també crear una xarxa 
de producció en una segona fase.  

- L’accés a la propietat de les terres. Aquest és un dels problemes primordials, ja que malgrat 
treballar-la, les dones no solen ser les propietàries dels terrenys i tot i que la llei contempla 
aquest accés en igualtat de condicions la realitat n’és una altra. Per aquest motiu es preveu 
formació i acompanyament amb l’objectiu que les dones puguin obtenir propietats. 

 
També en destaca la presència continuada de 4 enginyers agrícoles que faran el seguiment i 
aplicació sobre terreny dels aprenentatges de les dones i la inclusió de formació en eco agricultura, 
que es realitzaria en una Granja Escola Fakundemasilo, a prop de Tobor, a la Regió de Ziguinchor.  

 
La Sra. Olga Morales comenta que l’Ajuntament de Viladecans estaria interessat en què la 
comunitat amb qui treballen a Tambacounda també es pugui beneficiar de les accions del projecte. 
D’altra banda, la Sra. Marta Casamort manifesta l’interès de l’ACCD d’implicar-se en el projecte, tal 
com el Fons Català i l’ACCD estan parlant des de la posada en marxa de l’espai de concertació, 
però que cal trobar la manera considerant els requeriments de la cooperació directa de la 
Generalitat. 

 
3. Posada en marxa del projecte 3218 de salut ocular a Ziguinchor a proposta de l’Ajuntament 

de Viladecans i la Fundació Ètnia Solidària. Obert a noves aportacions. 
 

El Sr. Joan Ribas recorda que és un projecte que estan impulsant l’Ajuntament de Viladecans 
amb la Fundació Ètnia Barcelona per tal d’afavorir l’accés als serveis de salut ocular de 
persones amb pocs recursos a Ziguinchor. Dóna la paraula al Sr. Joan Solà que, juntament 
amb la Sra. Montse Igual i el Sr. Toti Rovira, va acompanyar la missió de Viladecans i la 
Fundació Etnia al Senegal del 17 al 24 de novembre. S’expliquen les visites relacionades amb 
el projecte (Hospital Silence, Hospital Regional de Ziguinchor, Alcalde de Ziguinchor, Prefecte, 
Consell Departamental, Agència Regional de Desenvolupament i altres serveis relacionats amb 
la salut visual de Ziguinchor, i el desenvolupament de les reunions a quatre bandes per a tirar 
endavant el projecte.   

 
Acte seguit es dóna la paraula a la Sra. Aitana Modolell, presidenta de la Fundació Etnia i a la 
Sra. Olga Morales, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Viladecans que dona suport al 
projecte. La Sra. Olga Morales explica l’històric de la relació amb Etnia Barcelona i de les 
actuacions que, en matèria de Salut Visual han dut a terme a Dialokoto, a la Regió de 
Tambacounda. La Sra. Modolell explica la idea del projecte i les 5 fases en les que es pretén 
dur-lo a terme. Es preveu adaptar un espai que es troba dins les instal·lacions de l’URSY per a 
la creació de l’Òptica Solidària a Ziguinchor. Es preveu dotar-la de muntures noves a molt bon 
preu, que vindrien des de Barcelona, es preveu equipar la botiga i formar el personal en el 
muntatge de les ulleres i per a la detecció de defectes visuals, equipar la botiga amb un àrea de 
reconeixement i una altra de taller i realitzar missions de reconeixement visual a diferents 
pobles de la Regió, a llocs on URSY tingui bona entrada i als llocs que proposin els serveis 
oculars de la regió. Com a objectiu últim, es desitjaria obrir altres botigues arreu del país i que 
la botiga de Ziguinchor pogués ser el centre logístic per tot el Senegal. La Fundació Etnia 
estima que realitzarà l’acompanyament del projecte per completar les 5 fases en un termini de 
tres anys. 
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Un altre dels punts forts del projecte són les aliances que s’establiran en el projecte entre el 
Servei de Salut ocular del Senegal, l’Ajuntament de Viladecans, el Fons Català i l’Hospital de 
Viladecans ja que des de l’Ajuntament es compta implicar-lo també en el projecte. 

 
Es llegeixen els acords als que es va arribar entre la contrapart local Union Régionale Santa 
Yalla (URSY), la fundació Etnia Barcelona, l’Ajuntament de Viladecans i el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament després de les reunions que es van celebrar durant l’estada a 
Ziguinchor. 

 
1. Santa Yalla haurà de presentar-nos un pressupost de les formacions que creguin que 

son necessàries per al personal que es farà càrrec de la gestió de la Botiga. La 
Fundació Etnia Barcelona proposarà també un pla de formació específic a les 
responsables de la botiga.  
 

2. Santa Yalla convocarà una reunió amb les monges de Lyndianne per parlar del preu 
del muntatge de les ulleres, ja que durant la visita no es va poder parlar amb la 
Directora 
 

3. Santa Yalla estudiarà la possibilitat de convertir-se en ONG per poder optar 
directament a l’exoneració d’impostos pels recanvis d’ulleres. Mentrestant, es confia en 
que l’Ajuntament de Ziguinchor acceptarà (com ja ha manifestat) la demanda de 
donacions que farà Etnia per poder enviar el material sense haver de pagar taxes 
d’aduanes. 

 
4. Quan el conveni estigui revisat per totes les parts, des del Fons se’ls hi enviarà una 

còpia per a que es signi.  
 

5. L’Ajuntament de Viladecans agilitarà la transferència de fons al Fons per a poder iniciar 
el projecte. 
 

6. La Fundació Etnia Barcelona posarà a disposició de Santa Yalla els materials i els 
subministres necessaris per al bon funcionament de la Botiga Solidària. També 
establirà els canals de comunicació eficients i freqüents amb l’URSY. 

 
7. La Fundació Etnia Barcelona continuarà els intercanvis amb els possibles 

subministradors (ESSILOR o altres) sobre els preus i les condicions de 
subministrament de vidres per ulleres. També enviarà una carta a l’Ajuntament de 
Ziguinchor per demanar que acceptin els materials i les muntures d’ulleres com a 
donació, de manera que no s’hagi de pagar taxes. 
 

8. Caldrà preparar i signar un conveni entre Etnia Barcelona i l’Ajuntament de Ziguinchor. 
També caldrà signar un conveni entre l’Ajuntament de Ziguinchor i l’URSY, per tal que 
aquestes puguin rebre i gestionar els materials que Fundació Etnia Barcelona haurà 
d’enviar a la Botiga.  

 
9. Es programa una possible visita al projecte pel mes de març.  

 
10. Es necessiten els pressupostos del paleta i el fuster el més ràpidament possible. 

 
11. El FCCD es compromet a presentar le projecte en la propera reunió del Grup de Treball 

Senegal, que s’ha de celebrar el mes de desembre al Fons, per intentar completar e ls 
fons que encara pugui necessitar el projecte. 
 

12. Elaborarà el pressupost conjunt de totes les activitats del projecte. 
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Els punts 1,4,5,7,10,11 i 12 ja s’han complert. 
 
La Sra. Marta Casamort explica que hi ha una associació, l’Institut de les Desigualtats, que sap que 
està treballant a Dakar en un projecte de salut visual també. Es proposa posar-se en contacte amb 
l’Associació per veure si hi ha alguna possibilitat de col·laboració o sinèrgies entre els dos 
projectes. 

 
 

4. Proposta de la CASC per organitzar el 8è Diaspora Development Dialogue a l’abril de 2019 
Barcelona. 
 
Es comenta la demanda de la CASC (Coordinadora d’Entitats Senegaleses a Catalunya) per una 
atribució de 3.500 € dels ajuntaments catalans a través del Fons per a la realització de la propera 
trobada de Diaspora Development Dialogue (DDD) durant el mes d’octubre de 2019 a Barcelona. 
Els DDD els promou la Diaspora Development Platform (https://www.adept-platform.org/) en la que 
hi participa la CASC. Aquesta sol·licitud pressupostària ha de servir  per cofinançar juntament amb 
l’ACCD la trobada, que mobilitzarà una part significativa de les diàspores residents a Catalunya. 
 
L'objectiu és enfortir la capacitat de la diàspora senegalesa per tal de garantir el seu paper com a 
agents de desenvolupament en una perspectiva transnacional. 
 
Es preveu convocar representants de 30 associacions de la diàspora senegalesa de l’estat 
espanyol i d’Europa, i 5 representants de la diàspora africana per tractar temes relacionats amb el 
bon govern i el desenvolupament local. En aquesta trobada hi participarien també 15 
parlamentaris/es de la diàspora a l'Assemblea Nacional, dos membres del Consell Social, 
Econòmic i Mediambiental i dos membres del Consell Superior d'Autoritats Locals (HCCT) per 
discutir amb la diàspora sobre el seu rol en la governabilitat i el desenvolupament local. 
 
El Sr. Joan Ribas destaca la importància estratègica del treball i implicació amb les entitats 
representatives de les diàspores per incidir en la circularitat del procés de migracions i 
desenvolupament. L’espai del DDD permetrà També informa que hi ha pressupost suficient en el 
Pr. 3111 de migracions i desenvolupament per cobrir la partida sol·licitada per la CASC. 

 
 

5.  Recordatori de propostes en cerca de finançament: 
 

o Projecte 3191 “Construcció d’un col·legi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye 
de Pikine – 4a fase” 
 
Cal finançament per a la construcció dels equipaments exteriors (lavabos). 
 

o Projecte “Centre Catalunya-Mampatim” a proposta de Caldes Solidària 
 

L’entitat explica que Mampatin és la segona zona més empobrida del Senegal amb una 
manca important d’estructures en l’àmbit de la formació, el lleure i la cultura. 
 
Com a resposta a aquesta necessitat presenten la proposta de creació d’un centre 
socio-comunitari multifuncional per a la promoció dels joves de la zona. Mitjançant 
l’acompanyament es pretén treballar per a l’autogestió.  
 
El projecte vol desenvolupar-se en la línia de treball del que es porta a terme a Socon. 
Aquest té una línia d’esport, una línia de formació professional amb artesans i una línia 
de lleure. Compta amb sales per a realitzar les activitats així com reunions de la 
comunitat i aules per a les formacions. 

 

https://www.adept-platform.org/
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o Projecte “La Casa dels Infants”, d’AvantçantCoop i FADDO 
 

Es tracta d’un projecte que es porta a terme a la zona d’Oussouye. Un grup de joves es 
feien càrrec dels nens que no anaven als arrossars amb les seves mares.  
 
El projecte es porta a terme per part d’aquestes dues entitats, des d’Avantçant aportant una 
metodologia de treball innovadora i des de la FADDO, com a federació d’associacions al 
Departament d’Oussouye, amb la facilitació d’espais i els contactes a la zona. Es preveu la 
creació d’un centre materno-infantil en una propera fase. La col·laboració entre les entitats 
està sent bona i el projecte està funcionant bé, tot i que els hi manquen recursos 
especialment per la construcció de la infraestructura per a la llar d’infants. 
 
El Sr. Joan Ribas comenta que l’agrupació de joves necessita finançament per donar 
continuïtat al projecte. 

 
 
1. Torn obert de paraula 

 
 

Sense que hi hagi cap altra paraula demanada, la Sra. Alba Martínez dóna la reunió per 
finalitzada a les 13:20h 


