TROBADA ENTRE MUNICIPIS CATALANS, ONG I ASSOCIACIONS DE
COL·LECTIUS D’ORIGEN GAMBIÀ RESIDENTS A CATALUNYA
Presentació
La Trobada entre municipis catalans i associacions que cooperen amb Gàmbia i els col·lectius
d’origen gambià residents a Catalunya s’emmarca en el Grup de Treball Gàmbia de la Comissió
de Codesenvolupament, que té com a objectiu general millorar la coordinació i resultats de la
cooperació municipal catalana amb Gàmbia.
Més concretament, aquesta Trobada forma part d’una de les activitats previstes al projecte
“Enfortiment dels actors locals de la Regió Upper River, Basse a Gàmbia”. Aquest projecte
intermunicipal sorgeix de la demanda dels ajuntaments catalans que cooperen amb Gàmbia
d’enfortir les capacitats locals de les contraparts i de les institucions locals amb qui es realitzen
els projectes al terreny, així com de les prioritats identificades pels propis agents locals de la
regió Upper River, Basse, durant els viatges de seguiment i identificació que ha dut a terme el
Fons Català.
L’objectiu principal d’aquesta activitat prevista a Catalunya, en consonància amb l’objectiu
principal del projecte de “Millora de la governança local a través de l’enfortiment de capacitats
dels agents locals de la Regió Upper River”, és sensibilitzar les entitats del col·lectiu gambià i
les ONG que treballen a Gàmbia sobre el projecte “Enfortiment dels agents locals de la regió
Upper River, Basse” per enfortir les contraparts que duen a terme els projectes de
codesenvolupament al terreny i millorar d’aquesta manera la cooperació que prové del món
local a Catalunya.
En paral·lel, s’han i identificat les contraparts d’aquestes entitats i ONG que executen els
projectes de desenvolupament al terreny per tal que puguin beneficiar-se de les formacions
que es realitzaran en el marc del projecte, enfortir-se i millorar, d’aquesta manera, la
cooperació que es fa amb aquest país africà des de Catalunya..
Objectiu
-

Crear un espai de trobada entre els municipis catalans i les entitats que cooperen amb
Gàmbia i les associacions del col·lectiu d’origen gambià per presentar el projecte, com
també les perspectives de la cooperació local a Gàmbia i la necessitat de coordinació
entre entitats i ens locals a Catalunya i amb les estratègies de desenvolupament i les
autoritats locals a Gàmbia.

Participants
-

Càrrecs electes (alcaldes, regidors de Cooperació i d’altres àrees) de municipis que
participen en projectes de cooperació a Gàmbia.

-

Tècnics municipals de Cooperació.

-

Societat civil: associacions catalanes que desenvolupen projectes a Gàmbia i
associacions de col·lectius d’origen gambià residents a Catalunya.

Lloc

Biblioteca Comarcal de Blanes, Sala Roberto Bolaño (Passeig de Catalunya, 2 de Blanes)

Data

20 d’abril de 2013

PROGRAMA DE LA TROBADA
La jornada de treball se celebrarà en un matí de dissabte per facilitar la participació dels col·lectius
d’origen gambià.
9.30h

Arribada de participants i inscripcions

10.00h Presentació i benvinguda
-

Josep Marigó, alcalde de Blanes
Alba Bou, tresorera del Fons Català, coordinadora de la Comissió de Codesenvolupament i
regidora de Cooperació del Prat de LLobregat
Rafel Villena, president de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt
Maresme
Carles Llorens, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya
Juan del Moral Vizcaíno, cònsol honorari de Gàmbia a Barcelona

10.20h Taula sobre la coordinació d’actors per al desenvolupament humà, coordinació local a
Gàmbia
Modera: Josep Pujol, cap del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes
-

La coordinació d’actors, ajuntaments, societat civil i col·lectius d’origen migrant amb els
agents locals, Guia per a la Cooperació Local Catalana amb Gàmbia
A càrrec de: Joan Solà, responsable de l’Àrea d’Àfrica i Mediterrània i Clara Xifra
tècnica de l’Àrea d’Àfrica i Mediterrània del Fons Català

-

Presentació del projecte supramunicipal “Enfortiment d’agents locals a la regió Upper River,
Basse” com a element clau per als projectes de desenvolupament
A càrrec de: Kebba Sillah, director de Wulli and Sandu Development Agency, contrapart
del projecte

-

Presentació d’una bona pràctica en l’àmbit del codesenvolupament i de la coordinació amb
les institucions locals al terreny
A càrrec de: Jordi Romero, regidor de Solidaritat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i
representants de l’Associació d’Immigrants de Malgrat de Mar

-

Presentació del projecte d’una ONG en l’àmbit de la salut i l’articulació amb les institucions
nacionals i regionals
A càrrec de: representant de l’ONG Nutrició Sense Fronteres

11.30h Pausa cafè solidària
12.00h Taller de treball i intercanvi de visions: La coordinació de la cooperació descentralitzada amb
les institucions locals i la contribució dels col·lectius migrants en el desenvolupament dels
territoris d’origen
Dinamitza: Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
Treball en grups: metodologia participativa en grups mixtos de treball (ajuntaments catalans, i
ONG que cooperen amb Gàmbia i associacions dels col·lectius d’origen gambià).
13:30h Restitució dels tallers i conclusions
14.00h Clausura
A càrrec de: Susana Ramajo, regidora de Cooperació i Igualtat de l’Aj. de Blanes
Organitza:

En col·laboració amb:

Amb el suport de:

Aj. Barcelona
Aj. Celrà
Aj. Girona
Aj. la Jonquera
Aj. Malgrat de Mar
Aj. Mataró
Aj. Mollet del Vallès
Aj. Olot
Aj. Santa Coloma de Gramenet
Aj. Vilafant

