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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 
23 de juliol 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. Marta Casamort, tècnica responsable de gènere a Senegal i Gàmbia de l’ACCD 
Sra. Sandra Garrusta, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Mataró 
Sra. Núria Maynou, tècnica de cooperació del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Sra. Paula Ballell, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Girona 
Sr. Omar Diatta, secretari de l’Associació Oudiodial 
Sra. Mireia Gil, Tècnica de la Fundació Educació Solidària 
Sr. Daniel López, president de l’associació Caldes Solidària 
 
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. Toti Rovira, representant del FCCD al Senegal 
 
Excusen assistència:  
 
Sra. Montse Bosch, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Vic.  
Sr. Antoni Montseny, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona 
Sr. Amadou Bocar Sam, president de la CASC 
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. Retorn del informe del Fòrum CataCasa realitzat entre el 17 i el 20 de gener de 2018 a 

Barcelona, Vic i Girona. Debat sobre el rol de la diàspora senegalesa com a agent de 
desenvolupament i actor econòmic al seu poble d’origen. 

 
El Sr. Joan Ribas recorda que a la darrera reunió del GT (20 de febrer de 2018) es va fer un retorn 
genèric del Fòrum CataCasa, que s’havia celebrat tres setmanes abans. Comenta, però, qua a 
principis de març va arribar l’informe  explica que el Fòrum s’ha realitzat entorn dues línies d’acció: 
salut i seguretat alimentària amb l’objectiu de mobilitzar la inversió de la diàspora com agents de 
desenvolupament. Explica com en la primera línia de treball es pretén promoure la cotització com a 
mutualistes de la diàspora (Mutua de Salut  dels Agents de l’Estat) per beneficiar a les seves famílies 
residents a Casamance.  
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En la línia de seguretat alimentària es va presentar un estudi sobre el procés de salinització que 
s’està produint a la zona i les possibles estratègies d’intervenció. 
 
Es destaquen també les dificultats organitzatives del Fòrum i que malgrat això l’assistència va ser 
notable. El treball va donar com a resultat l’informe, que es va fer arribar en el seu moment als 
Ajuntaments, amb tot un seguit d’accions a realitzar en els propers mesos. Des del FCCD es 
considera un projecte interessant a donar-hi continuïtat i es preveu fer el proper el 2020. Caldrà 
treballar perquè les propostes es puguin dur a terme i no fer un nou Fòrum igual. 
 
El Sr. Omar Diatta recalca novament les dues línies de treball exposades anteriorment i explica que 
del 6 al 13 de desembre es fan unes jornades a Senegal centrades en l’interès en cercar vies per 
donar cobertura sanitària a la població a través de cotitzacions a les mutualitats. S’aprofitarà per 
visitar el projecte a Ziguinchor (?????). Que en aquesta línia s’està treballant amb la Universitat 
Assane Seck de Ziguinchior, l’Associació de metges públics i privats de Casamance i la CASC 
(Coordinadora d’Associacions Senegaleses a Catalunya). 
 
Pel que fa a la línia de seguretat alimentària i concretament amb la problemàtica de la salinització de 
les terres, comenta que s’està col·laborant amb l’entitat DELTA- MED (entitat que treballa en l’àrea 
del Mediterrani per intercanviar experiències i coneixement sobre les problemàtiques del deltes i 
l’agricultura sostenible), i amb una entitat italiana i amb Grècia. El novembre del 2017 es va organitzar 
una missió a Casamance i en van presentar les conclusions en el marc del Fòrum. 
 
Ressalta que per portar a terme els resultats del Fòrum i donar-li continuïtat caldria comptar amb una 
persona alliberada com a mínim a mitja jornada. 
 
 
 
3. Retorn de l’informe final del projecte 2560 (2a fase) de FODDE. Enfortiment de capacitats en 

gestió d'organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal. 
 
El Sr. Joan Rivas explica que el projecte s’ha tancat amb molt bons resultats i l’informe va arribar la 
setmana passada. S’ha treballat la millora de la governabilitat i la dotació d’eines de gestió per a les 
entitats de base donant continuïtat al projecte 2560 iniciat el 2014. Un dels eixos centrals ha estat la 
formació a les entitats sobre el procés de creació de CAFs (Comunitats Autofinançades) i l’intercanvi 
entre les entitats. 
 
 
???????? 
 
 
4. Continuïtat de la col·laboració amb FODDE amb la posada en marxa del projecte 

“Articulació d’una xarxa de projectes de sobirania alimentària a la Casamance a proposta 
de les ARD i del Fons Català” 

 
El Sr. Joan Rivas, 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.  
 
Una de les dificultats és l’accés a la terra per part de les dones 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. 
 
El Sr. Toti         explica que la proposta que es presenta a la reunió és una primera fase que seguint la 
línia del projecte aborda 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 
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projectes i altres on el FCCD ha participat. En una segona fase està previst crear una xarxa de 
producció. També ressalta que per arribar a fer un canvi de model real cal realitzar una tasca de 
sensibilitzacio prèvia. Treballar per implementar tècniques productives sostenibles implica visibilitzar 
que el canvi suposa una despesa en inversió menor i un més alt rendiment. 
 
També en destaca la presència continuada de 4 enginyers agrícoles que faran el seguiment i 
aplicació sobre terreny dels aprenentatges de les dones. 
 
La Sra. Marta      comenta que des de l’ACCD ja porten a terme un projecte similar juntament amb la 
Xarxa de Consum Solidari i l’ARD de Kolda i que veu interessant que es puguin coordinar amb el 
projecte que presenta FODDE. 
 
 
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” 
 
La Sra. XXXXXXX, de la Fundació Educació Solidària, explica que el projecte es troba 
en aquests moments en la 4a fase un cop finalitzada la construcció del nou edifici de 
secundària i batxillerat. La previsió pel curs 2018 – 2019, i degut a la important 
demanda de les famílies, és poder realitzar el desdoblament de les línies de secundària 
i Batxillerat. 
 
Cal finançament per a la construcció dels equipaments exteriors (lavabos). 
 
Arrel de la pregunta de la Sra. Marta (ACCD) de com es contemplen les necessitats 
específiques de les noies, s’explica que en la projecció dels lavabos ha tingut en 
compte precisament aquestes demandes i que no estaven resoltes en aquesta fase 
inicial. S’han de construir lavabos diferenciats així com els vestuaris també diferenciats 
per a la zona esportiva que es troba a l’exterior. 
 
Compte amb finançament dels Ajuntaments de Terrassa, Vilanova i Mataró????? i 
altres recursos privats així com la Universitat Pompeu Fabra per a la formació de 
mestres i l’aportació d’equipament per al laboratori.  
 
 

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

El Sr. XXXXXXX 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. 
 
 

o Projecte de gestió de l’aigua a Diarene a proposta de l’associació per al 
desenvolupament de Diarene. 
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El Sr. Joan Rivas comenta que és un projecte encara per definir i es vincula encara de 
manera incipient a l’Ajuntament de Polinyà. Com ja es va comentar a la reunió de febrer 
es troba a la regió de Sedhiou. Es va demanar a FODDE que fes un diagnòstic el 
resultat del qual reforça les demandes de la població sobre la necessitat de fer accions 
per a l’abastiment d’aigua de boca i de regadiu d’horta al poble.  
 
S’ha vinculat l’entitat de Diarene amb ADAIC per tal que els donin suport en la 
formulació del projecte. 
 
Mataró i Granollers tenen interès en què l’entitat s’involucri en els Consells de 
cooperació i participin en les activitats de la ciutat. 
 

 
 

o Projecte de salut ocular a proposta de l’Ajuntament de Viladecans i la Fundació Ètnia 
Solidària 

 
El Sr. Joan Rivas 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.  
 
El Sr. Toti..... comenta que és un projecte que s’està iniciant molt a poc a poc degut a 
l’experiència anterior de l’entitat a Moçambic. Es vol fer un treball més en profunditat i anar 
consolidant les formacions de manera més pausada. El local està definit on hi havia la 
mútua de salut i les obres aviat es finalitzaran i es podrà obrir la botiga. S’està analitzant 
com es realitzarà l’enviament d’ulleres. 
 
Es tracta d’una proposta de l’Ajuntament de Viladecans i que ha demanat al FCCD d’obrir 
el projecte perquè altres Ajuntaments hi participin. 
 

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

 
El Sr. Toti... explica que 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........?????????????. 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. 
 
El Sr. Joan Rivas comenta que l’agrupació de joves necessita finançament per donar 
continuïtat al projecte. Hi participen amb aportacions l’Ajuntament de Mollet i el de 
Granollers que demanen estendre el suport per part d’altres Ajuntaments. 
 

 
 
1. Torn obert de paraula 

 
 
La Sra. Marta..... (ACCD) explica que les línies de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament centre el seu treball en drets humans i gènere. 
 



 

5 
 

Comenta que el mes de novembre es realitzaran unes jornades on es realitzaran activitats obertes 
i altres de caràcter intern: 
 

- 5 de novembre Senegal 
En la línia d’enfortir els moviments feministes vindran a Barcelona 10 
organitzacions d’aquest país. 
 

- 8-9 de novembre Senegal i Moçambic 
Fòrum sobre les violències masclistes, es realitzarà al centre Francesca 
Bonnemaison i hi participarà l’ICD (Institut Català de les Dones), ?????????????? 

 
La informació es farà arribar al Fons perquè en faci difusió als Ajuntaments. 
 

 
Sense que hi hagi cap altra paraula demanada, la Sra. Alba Martínez dóna la reunió per 
finalitzada a les 13:30h 


