
 

1 
 

Acta de la reunió del Grup de Treball Senegal – 20 de febrer 2018 
 
El Grup de Treball Senegal del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, el 
20 de febrer de 2018 a les 10 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 
Sra. Mª Dolors Fernández, tècnica d’igualtat i ciutadania de l’Ajuntament de Mataró 
Sra. Olga Morales, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Viladecans 
Sra. Aitana Modolell, directora de la Fundació Ètnia Barcelona 
Sr. Raül Carretero, tècnic de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Molins de Rei 
Sra. Núria Maynou, tècnica de cooperació del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Sra. Yolanda Rosell, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Perafita 
Sr. Antoni Garrido, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
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 
Sr. Joan Ribas, responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del FCCD 
Sr. David Minoves, coordinador del FCCD 
 
Excusen assistència:  
 
Sr. Antoni Montseny, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona 
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. Rosa de Paz, secretària CM de Solidaritat de l’Ajuntament de Manresa 
Sr. Sergio Hernández, regidor de Convivència i Ciutadania i Solidaritat i Cooperació Internacional de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda 
Sra. Montse Cárdenas, tècnica de Joventut, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
 
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 sense cap esmena. 

  
2. Noves propostes:  
 

o 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 explica que aquesta proposta es deriva del Pr. 2976, d’Espai de concertació de la 
cooperació catalana amb les ARDs de Sédhiou, Ziguinchor i Kolda. En les diferents trobades 
mantingudes al 2017 a Catalunya i al Senegal amb els agents de la cooperació descentralitzada 
senegalesa es va consensuar que l’eix prioritari de treball seria la seguretat alimentària, amb la 
transversalització de la perspectiva de gènere i de l’enfortiment de la governança. Per aquest motiu, i 
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en coordinació amb entitats expertes en la matèria que intervenen a la zona com USOFORAL, 
FODDE (que executa el Pr. 2560) o la Xarxa de Consum Solidari (XCS), s’està preparant una 
proposta que pretén articular una xarxa d’intercanvi de pràctiques i coneixements en tècniques 
d’agroecologia entre els diferents projectes de perímetres agrícoles finançats pels ajuntaments 
catalans a la zona de la Casamance. FODDE disposa d’una àmplia experiència en desenvolupament 
de projectes d’agroecologia, i de fet disposa d’un departament específic en aquest àmbit. USOFORAL 
també hi està treballant, i de fet ha inaugurat fa pocs mesos una granja escola que ha manifestat que 
pot posar a disposició del projecte per fer algunes de les formacions i com espai de reunions, mentre 
que la XCS és una entitat especialitzada en sobirania alimentària i comerç just i fa anys que treballa al 
Senegal. Tot això permetria reforçar les capacitats de les comunitats beneficiàries d’aquests projectes 
en producció, conservació i comercialització dels productes amb uns costos relativament reduïts. 
 
La formulació es troba en una fase avançada, i es compartirà amb els ajuntaments que participen del 
GT quan estigui acabat. La Sra. Marta Casamort comenta que l’ACCD podrà fer una aportació a 
aquest projecte per reforçar especialment la línia d’empoderament de les dones.  

 
o Projecte de salut ocular a Ziguinchor a proposta de l’Ajuntament de Viladecans i la 

Fundació Ètnia Solidària 
 

La Sra. Olga Morales i la Sra. Aitana Modolell presenten la proposta que està impulsant l’Ajuntament 
de Viladecans en col·laboració amb la Fundació Ètnia Barcelona en l’àmbit de la millora de l’accés als 
serveis de salut ocular per a persones amb pocs recursos a Ziguinchor. A la missió que varen fer a 
aquesta ciutat el mes de novembre  amb l’acompanyament del Sr. Toti Rovira varen mantenir un 
seguit de reunions i varen visitar experiències similars per extreure idees i bones pràctiques que 
puguin ser útils pel projecte. 
 
La Sra. Aitana Modolell presenta la Fundació Ètnia Barcelona i aporta dades estadístiques sobre salut 
visual a la zona de Ziguinchor, que mostren la pertinència d’una proposta d’aquestes característiques, 
així com dels models de salut visual. Cal distingir dues fases: una de refracció i muntura i una altra de 
muntatge de les ulleres. Per aquest projecte compten amb la col·laboració i el contacte a Dakar 
d’Isilor, una empresa important del sector, que podria facilitar materials per al projecte. Es planteja 
com a contrapart local l’entitat USOFORAL, una associació de dones amb una forta implantació a la 
regió de Ziguinchor. La idea central del projecte és oferir ulleres a preus socials (entre 15 € i 60 €) 
assequibles per a aquelles persones que per no disposar de recursos no se les poden permetre a 
preu de mercat. També s’han analitzat fórmules per que el projecte sigui autosostenible en un termini 
de tres anys. Per això caldrà realitzar un estudi de mercat 

 
El fet d’elevar la proposta al GT és per oferir la possibilitat que les comunitats on els ajuntaments 
catalans hi intervenen es puguin beneficiar també de les accions del projecte com a eix transversal de 
salut i per demanar aportacions addicionals que reforcin el primer impuls que requereix la seva 
posada en marxa.  

   
o Projecte “La Casa dels Infants”, d’Avantcoop i FADDO 

 
El Sr. Joan Ribas comenta que Avantcoop i FADDO han presentat al Fons Català una proposta 
conjunta titulada “Treballant per la petita infància i la dona al poble d’Oussouye, Senegal”. Per als 
diola l’arròs és un cereal sagrat i la seva base alimentària. El repartiment de les tasques de preparació 
del terreny, cultiu i recollida està estrictament dividit entre dones i homes seguint unes tradicions 
ancestrals. El cultiu i recollida correspon a les dones, fet que els genera problemes quan esdevenen 
mares ja que no hi ha una llar d’infants al poble i els han de portar al camp amb elles. Partint 
d’aquesta situació, el projecte consisteix en dues línies d’acció. 
 
Una primera anomeanda “la guarderia”, com a suport a les dones d’Oussouye en el període de cultiu 
de l’arròs (de juny a octubre). L’any 2017 es va fer una experiència pilot que va donar molt bons 
resultats, millorant la qualitat de vida tan de les mares com dels infants i alleugint la càrrega de treball 

https://www.etniabarcelona.com/ca/the-brand/foundation/
https://www.etniabarcelona.com/ca/the-brand/foundation/
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de les dones durant aquest període. A més, en el centre es treballa amb metodologies pedagògiques 
que estimulen l’aprenentatge i desenvolupament de capacitats dels infants. La segona línia de treball 
consisteix en la creació d’un espai d’atenció a la petita infància (la “Maison des Enfants”). Es tracta 
d’una proposta de construcció d’un centre que funcioni com llar d’infants i d’implementació de 
programes educatius i d’acompanyament pedagògic. 

 
o Projecte de gestió de l’aigua a Diarene a proposta de l’associació per al 

desenvolupament de Diarene  
 
Aquesta associació reuneix unes 30 persones originàries del poble de Diarene, (regió de Sédhiou) 
residents a Catalunya, especialment a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i La Selva. Van 
establir contacte amb el Fons Català per presentar un projecte de desenvolupament. A la missió 
realitzada al Senegal al novembre de 2017 es va visitar el poble i es va demanar a FODDE que 
realitzés un diagnòstic, que estarà enllestit a finals del mes de març. L’entitat, que té la seu a Mataró, 
presentarà el projecte als ajuntaments on hi ha residents (Granollers, Mataró, Sant Celoni, etc.). En 
cas que es consideri adient per part d’aquests ajuntaments el projecte es podria treballar des del Grup 
de Treball Senegal. 
 

o Projecte “Iniciatives federatives de desenvolupament econòmic al departament 
d’Oussouye” a proposta de la FADDO 

 
La FADDO (Fédération d'Appui au Développement du Département d'Oussouye), amb qui el Fons 
Català i alguns ajuntaments socis han desenvolupat alguns projectes (com el Pr. 2625, ja tancat) va 
sol·licitar al Fons Català que presentés entre els ajuntaments socis una proposta que està treballant 
en l’àmbit del desenvolupament econòmic. El projecte, la proposta del qual es va distribuir juntament 
amb la tramesa de convocatòria del grup de treball, consisteix en acompanyaments i formacions a 
diferents cooperatives i associacions per posar en marxa projectes d’impuls a les capacitats 
productives, especialment en l’àmbit de la producció agrària i crear una cooperativa de segon grau 
(Fédération d’Appui aux Agriculteurs du Département d’Oussouye) que els agrupi).  

  
 
3. Balanç de les activitats del Fòrum CataCasa realitzades entre el 17 i el 20 de gener de 2018 a 

Barcelona, Vic i Girona.  
 

El Sr. Joan Ribas explica resumidament les activitats que es van realitzar en el marc del II Fòrum 
CataCasa. El 17 de gener hi va haver a l’edifici del Vagó de Barcelona la recepció institucional i la 
presentació del marc d’intervenció dels plans estratègics de desenvolupament de les regions de 
Ziguinchor i Kolda, en el marc del Pla Senegal Emergent. També es van presentar les línies 
d’intervenció del Fòrum entorn a la salut i la seguretat alimentària. La Sra. Montse Bosch explica que 
els dies 18 i 19 de gener hi va haver visites i sessions d’intercanvi amb l’Ajuntament i la Universitat de 
Vic en els àmbits esmentats de salut i seguretat alimentària, així com en matèria de formacions 
professionals. Finalment, el dia 20 de gener es va celebrar a Girona una jornada de treball amb la 
diàspora, amb la presència de més d’un centenar de persones. En els grups de treball que es van 
cosntituir es va parlar del rol de la diàspora com a agent de desenvolupament del seu país i pobles 
d’origen. La valoració del Fòrum pel què fa als continguts i les sinergies establertes entre actors 
institucionals, acadèmics i associatius és força positiva. També en la dinamització de la diàspora i en 
l’empoderament i presa de consciència del seu important rol com agents no només de 
desenvolupament de les seves zones d’origen, sinó també de la societat d’acollida i en la reducció de 
la bretxa entre la diàspora i les necessitats en origen, a través del diàleg establert amb les autoritats 
senegaleses participants del Fòrum. 
 
No obstant això, destaquen la Sra. Montse Bosch i el Sr. Joan Ribas, a nivell logístic i d’organització 
hi va haver deficiències importants (canvis de darrera hora, cancel·lacions, indefinició d’alguns punts 
del programa que varen perjudicar la correcta planificació de la difusió, etc.). Afortunadament 
aquestes llacunes de la planificació no van afectar la qualitat de les ponències i tallers que es van 



 

4 
 

mantenir, i el programa es va poder acomplir en la seva immensa majoria. En cas de reedició del 
Fòrum o qualsevol activitat de característiques similars, però, cal millorar aquest aspecte. 
El Sr. Joan Ribas destaca que es van enregistrar totes les sessions i que s’està treballant en l’edició 
d’un vídeo que resumeixi les idees principals abordades en el Fòrum. 

 
* L’entitat organitzadora del Fòrum. Oudiodiale, va enviar el seu informe una setmana després de la 
celebració del GT Senegal. S’adjunta amb aquesta acta. 

 
 

4. Projecte 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 16 al 23 de novembre de 2017 

 

El Sr. Joan Ribas explica breument les reunions i visites que es van mantenir en la missió que es va 
fer al Senegal entre el 16 i el 23 de novembre de 2017. En la tramesa de convocatòria del GT i en les 
carpetes que es distribueixen en la mateixa reunió hi ha l’informe de la missió que conté les actes i 
informes detallats de cada trobada que es va mantenir durant la missió. En cas que  

 

o Identificació de possibles cooperacions tècniques en concordança amb el projecte 2779 
de la Comissió de Municipalisme 

 
El Sr. Joan Ribas anima els ajuntaments que, a partir de l’experiència del Pr. 2779 de cooperacions 
tècniques i de les eines que es posin en marxa a través d’aquest projecte com la base de dades de 
professionals tècnics i tècniques d’ajuntaments, identifiquin els àmbits específics en què podrien 
treballar amb Senegal. Com ja es va comentar en l’anterior GT, alguns àmbits temàtics sobre els que 
s’han identificat necessitats de cooperació tècnica en les missions realitzades al Senegal 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. 
 
Destaca que en aquesta línia de treball fora interessant que es posin d’acord no només les ARDs i els 
ajuntaments catalans, sinó que també es pugui trobar un encaix per les organitzacions de la diàspora. 
 

 
5. 2a fase del projecte 2560. Enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries 

de base (OCB) al Senegal  
 

El Sr. Joan Ribas informa que FODDE va enviar pocs dies enrere l’informe de seguiment de les 
activitats, capacitacions i diagnòstics realitzats fins al desembre de 2017 en el marc del Pr. 2560, així 
com els justificants econòmics de les despeses realitzades. El grau d’execució de les activitats és alt, i 
es preveu que el projecte finalitzi abans de la primavera, segons el calendari previst. En breu l’informe 
narratiu i econòmic, que ja s’ha avançat juntament amb la tramesa i en la carpeta del GT, s’enviarà a 
tots els ajuntaments finançadors. 

 
 
6. Torn obert de paraula 

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


