
El motiu del viatge  a Dakar era avaluar el principi del projecte EL NOSTRE COS, 

EL NOSTRE TERRITORI: ELS DRETS SEXUALS I DRETS REPRODUCTIUS AL 

SENEGAL, COLÒMBIA I PERÚ,I  LES SEVES EXPERIÈNCIES DE RESISTÈNCIA  i el 

seu seguiment  

El primer contacte   de la XARXA DE MIGRACIÓ, GÈNERE I DESENVOLUPAMENT / ADIS, 

representada per la seva presidenta, Bombo Ndir, va ser amb la Presidenta du 

GIE LIGGEUY AK PENCOO,  Rose Sarr, a Dakar (Senegal).  Es va iniciar una feina 

de coordinació amb les dues entitats per determinar la relació de cooperació i 

de seguiment del projecte. El projecte s’està realitzant a Grand Yoff, la zona 

més poblada de Dakar amb un 16,1% de la seva població total.  

Des de la xarxa/ ADIS es va fer un treball explicatiu previ amb la Rose per posar 

les bases de la gestió del projecte: la formulació com la reformulació del 

projecte, la cronologia i la importància de fer les avaluacions de les activitats.  

Amb el suport de un PowerPoint definint diferents conceptes  per entendre bé 

la formulació del projecte. En aquesta sessió es va repetir en la trobada de les 

dones en el Taller d’Economia Feminista que s’organitzava. Van participar unes 

20 dones que van venir de diferents llocs de la capital, i que son membres del 

GIE. 

 El GIE:  Agrupament d’Interès Econòmic. Es tracta d’una Cooperativa de Dones 

Senegalesa que fa anys que actuen en un poble de  Grand Yoff. Té un 

reconeixement molt important dintre de la comunitat,  i  un dels seus objectius  

es  la autonomia econòmica de les dones. També té una relació estreta amb 

l’Ajuntament el qual col·labora amb l’entitat facilitant, per exemple, una sala 

per fer les  activitats. 

  



En el taller es va debatre sobre les ultimes accions respecte a la economia 

feminista. 

En què consisteix l’economia feminista?  

L’economia Feminista ultimadament busca produir una inclusió de gènere en la 

economia tradicional i aportar un Apoderament de Gènere a les dones (GEM) 

 Cada dona aporta un diner que es registra i es dona un justificant que la 

tresorera les torna. Aquesta mateixa dona explica la seva gestió de la seva 

ultima realització o negoci (per exemple, la venda de l’últim producte que ha 

sortit en el mercat) el preu, benefici, qualitat  i d’aquesta manera comparteix  

la seva experiència amb la resta del grup. Una experiència compartida entre 

totes. 

 

 

 

La Tresorera juga un paper important en la gestió econòmica de l’Organització. 

 



 

 

Després d’un debat de dues hores, algunes dones van fer preguntes sobre la 

formació en economia feminista que serà programada per a després de l’estiu. 

 

El dilluns 18 de juliol la presidenta de la Xarxa/ADIS va tenir una sessió amb la 

tresorera per ajudar-la a comprendre l’aplicació informàtica “Office Excel” per 

organitzar la comptabilitat del projecte i procedir a la justificació. 

La Xerrada sobre Drets Sexuals i Reproductius 

El dijous 21 de juliol a les 17h,  es va organitzar una xerrada per a la comunitat i 

als adolescents sobre els drets sexuals i reproductius, enfocant la prevenció 

sobre les malalties sexualment transmissibles, les pràctiques tradicionals 

nefastes per la salut de les nenes i les dones. La ponent es va insistir al dret a la 

integritat física de les nenes i la problemàtica del matrimoni precoç, els drets 

de la infància i el dret de la comunicació, enfocant a la comunitat el Dret de 

salut com a un dret universal. 

La Professora Madame Mbodji, Presidenta de les comadrones  va començar la 

xerrada parlant del problema de la mortalitat maternal tan elevada al nostre 

país: la taxa de mortalitat de les dones en el part és de 392/1000: cada dia al 

Senegal moren 4 dones per dia de hemorràgia (hemorràgia de la deliberació).   

També va explicar a la comunitat la importància de prestar atenció a les dones 

embarassades per als riscos que poden sorgir durant l’embaràs, com: edema 



(inflamació de les cames), hipertensió arterial, prelacies, la placenta (hidra 

miosi o excés d’aigua) o la perduda de l’aigua abans del part.  

També va parlar a les mares de les dificultats que es troben en la gestació, com 

els embarassos múltiples o els embarassos consecutius amb poca diferència de 

temps entre ells.  

La comadrona va explicar a les mares sobre les seves responsabilitats envers les 

seves criatures per crear la confiança mútua i discutir amb els fils i filles com 

prevenir l’embaràs precoç,  no desitjable, i salvar vides de les nenes impedint 

acudir a la interrupció voluntària clandestina. 

  

  

 

 

La  

 La xerrada sobre les malalties: Prevenció i despistat  del càncer 

(30/04/2016) 

 

Amb la ponència del Professor  



 Dr. Abdoulaye Diop, ginecòleg  obstetrícia  a la  Clínica  

NEST  a Dakar 

 es va organitzar una xerrada sobre la malaltia del càncer i se va acabar amb 

una consulta ginecològica. 

 

  

 

 

La  primera xerrada sobre Drets Sexuals i Reproductius (06 /04/2016)     

Per a la Dra. Astou Gueye comadrona en el comitè de les comadrones del 

Senegal.  



Les dones van convocar una primera xerrada sobre els DSR i la sensibilització 

contra les MGF. Va participar l’associació de les comadrones de Senegal amb 

una forta participació de la comunitat. 

Les professionals van explicar la importància de la salut per a les dones i la 

necessitat de conscienciar dels riscos de les MGF  a les nenes explicant-li causes 

i les conseqüències que deixen per a la vida a les nenes i a les dones: 

psicològiques, de mort, d’infecció, d’ansietats, d’humiliació, de por i de 

culpabilitat. També es va parlar de les pràctiques tradicionals com el matrimoni 

infantil que deixen a les nenes com als nens una situació de violència  i de 

discriminació. 

Durant la intervenció de les professionals de la salut (les comadrones), es van 

explicar les dificultats que es troben a l’hora d’atendre una dona jove mutilada 

durant un part i els greus riscos per a les vides tant d’ella com de la persona 

que ha de néixer. 

Una mare va intervenir explicant el seu compromís de no mutilar a les seves 

filles, però va demanar també la responsabilitat de l’estat a l’hora protegir als 

infants.  

  

  

  



 

La reunió de les dones del GIE per explicar la subvenció i la primera 

transferència del projecte. 

Els membres de la junta van fer una primera reunió de coordinació per dar la 

informació de la aprovació del projecte i de la primera transferència, planificar 

les activitats i  repartir la feina i el paper de cadascuna d’elles  .  

 

Per concloure, la subvenció per aquest projecte  ha permès a les dones  de 

Grand Yoff  poder fer visible  les seves lluites per als DDHH, però també poder 

reivindicar el respecte als seus drets sexuals et reproductius. Alhora, el 

finançament els ha permès poder dur a terme els tallers d’economia feminista. 

 

Al haver realitzat tres activitats, hem notat un impacte, ja que amb les jornades 

de sensibilització, moltes dones han adquirit informació sobre els seus drets 

sexuals i reproductius, sobre el seu cos, etc. També hem observat un 

compromís per part de les dones en el que es plantejava la possibilitat de crear 

un espai de diàleg sobre sexualitat per part de les mares a les seves filles.  

 

Properes activitats 

En el àmbit de l’economia feminista, es preveu fer un curs teòric d’economia i 

posteriorment, un curs informàtic per ensenyar l’ús del Excel.  

 


