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Fandema 1 



1.1 Què és? 

 

És un projecte de desenvolupament local i comunitari per a dones 

amb l’objectiu de fomentar les seves capacitats productives a través 

de la formació vers l’empreneduria a Tujereng, Gàmbia, promogut 

per l’Associació Solidança i treballant conjuntament i estreta amb 

l’entitat gambiana, Mbolo Association. 



1.2 Objectius i beneficiàries 

La formació se centra en donar competències bàsiques, tècniques i transversals per potenciar aquest canvi en la 

situació de la dona i la qualitat de vida de les famílies. Aquesta formació ocupacional genera llocs de treball com 

productes derivats que permeten finançar i gestionar el projecte de Fandema.  El projecte se centra en 3 resultats i 

està  treballant amb 97 dones de 18 a 65 anys: 

 

  

1. Millorar l’educació bàsica 

de les dones adultes 
2.Crear llocs de treball i nous 

negocis facilitant l’entrada al 

mercat laboral 

3. Empoderament de les 

dones a la comunitat 



1.3 Metodologia 

Es treballa a través de l’itinerari personalitzat i individualitzat que li traça el seu projecte professional segons la seva 

formació, experiència laboral i expectatives. Un cop dissenyat l’itinerari se signa un conveni de compromís de treball 

conjunt amb les responsabilitats per a cada part i es presenta el projecte també a la família de la dona per facilitar la 

seva assistència i comprensió del projecte. 
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Incendi 2 



2.1 Inici 

 

El passat 26 de desembre, els veïns del terreny del costat, van 

cremar els rostolls en un dia amb molt de vent. En demanar que 

paressin des de Fandema, s’hi van negar. 

 El foc ha cremat els immobles de Fandema  (aules, punt de venda i 

sala polivalent) i el material de la imatge és el que s’ha salvat. 

  



2.2 Un dia per recordar 

 

Les dones, les seves famílies, veins i veïnes, la gent del poble…han 

col·laborat per apagar i per netejar Fandema aquests dies per poder 

reempendre l’activitat formativa per a l’empreneduria a les 96 dones 

beneficiàries. 



2.3 Aules 

 

L’estructura en forma d’U on hi havia les 6 aules, l’oficina, la casa del 

vigilant  i dels lavabos exteriors, era on es feia les classes 

d’alfabetització, anglès, informàtica, costura i estètica. 



2.4 Punt de venda 

 

El punt de venda aglutina un espai de venda tant per a la roba de 

segona mà que envia Solidança com dels productes que ja 

manufacturaven les dones com tie-dye, davantals, nines, etc. 

Alhora i mentre no es tenia la sala polivalent es feia les sessions de 

negoci, assemblees, salut corporal i ioga. 

  



2.5 Sala polivalent 

 

S’acabava de construir i era el darrer edifici del conjunt de Fandema.  

Un espai construït per poder realitzar les sessions de formació 

transversal com un espai obert a la comunitat. 

Es preparava la inauguració del centre amb el dia de l’emprenedora, 

una mostra de totes les activitats de Fandema a l’exterior. 
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3.1 Impacte 

 

El foc ens ha tocat. Estem  totes molt tristes, però la força i energia 

de Fandema encara està amb tots nosaltres. Estem buscant vies per 

poder continuar amb la tasca ja iniciada.  

  



3.2 Com es pot donar suport 

 

Recollida de material 

Solidança i Sant Just Solidari.  

La Nau de Sant Joan Despí de Solidança 

(C/Disseminats 25, Les Begudes, Tel. 93 685 4434) 

 

 

Aportacions econòmiques 

Compta 2100-0449-05- 0200058129 

 

 

Col·laboració amb recursos tècnics i humans 

Sílvia Llopart mediambient@solidanca.cat  

Malang Sambou  msambou@hotmail.com.  
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