DIÀSPORA SENEGALESA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
De par la seva talla i contribució en l’economia
del país, l’emigració senegalesa ja es considera com un actor central en el procés de
desenvolupament.
Les dades actuals del banc mundial i altres
organismes autoritzats indiquen que la proporció des les remeses dels migrants en el
PIB supera l’ajuda internacional que rep el
Senegal des de les institucions de cooperació
internacional.
Més enllà d’aquests estudis, la migració com
a actor clau d ela lluita contra la pobresa és
indiscutible avui; les seves remeses activen
el consum en les grans ciutats com en el món
rural, fet que fa és necessari incloure en les
deﬁnicions de politiques locals de desenvolupament en els territoris de procedència.
Malgrat això, alguns especialistes remeses
consideren els milers de milions enviats per
la diàspora no tenen un impacte sobre la
creació de riquesa en el país.
Aquesta situació ens convida avui a obrir un
debat pluridisciplinari amb múltiples actors
per dissenyar una estratègia en els migrants
han de reﬂexionar sobre les possibilitats que
ofereixen les remeses en els estalvis i inversions en el sector de desenvolupament.

La Coordinadora d’Associacions Senegaleses
(CASC) des la seva fundació ﬁns ara ha mantingut en els seus eixos de treball, la rendibilitat
de les remeses a través d’un us més eﬁcient per
al desenvolupament local i l’emprenedoria dels
migrants.; és per això es va implicar en el projecte de promoció desenvolupament a Senegal
la integració Transnacional mitjançant microcredits i les remeses (REDEL) impulsat pel Fons
Català de Cooperació al desenvolupament dirigit a la comunitat Migrant senegalesa.
La recerca d’innovació en les accions que procura les jornades anuals de “Migració i Codesenvolupament”, fa que la CASC es proposa d’obrir
aquest any una nova dinàmica sobre “Diàspora
i Promoció econòmica” mirant d’integrar les inversions privades en les accions de desenvolupament local.; coincidint amb el llançament del
projecte de Plataforma interna de remeses que
hem iniciat amb institucions de ﬁnances alternatives com a INAFI i amb el suport d’IFAD.
Remeses pel desenvolupament local, però també una millor governança de les col•lectivitats
locals en obliga a teixir xarxes amb altres institucions que inicien projectes amb immigrants
senegalesos en el marc de la promoció econòmica i la reinserció sociolaboral, per una eﬁciència
en la participació i per la integració dels programes.

OBJECTIUS:
La CASC pretén en l’organització d’aquestes
jornades de reﬂexió, d’una banda fer visible les iniciatives promogudes pels migrants
o amb la col•laboració, per una contribució eﬁcaç en el desenvolupament del país;
d’altra banda generar sinergies entre els
actors per optimitzar recursos i compartir
experiències.

Dates:
9 i 10 de desembre 2011
Lloc:
Barcelona
Seu de CCOO, Via laietana

Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya.
C/ Comerç 42, Baixos. 08003 Barcelona.
Mail: cordinadorasen@yahoo.es Telf. 664 824 344

Programa
Divendres 9 desembre
17.30 -18.00: Inauguració de la jornada
Sra. Ngone Ndoye Ministra de
Senegalesos/ses de l’exterior
Sr. Director de l’agencia
Catalana de Cooperació
Il·lustríssim: Alcalde de Barcelona
Sr. Abocar Sam , President de la CASC

18.15 – 20.00: Conferencia Inaugural
“Diàspora i promoció econòmica a Senegal:
Estat de la qüestió i Perspectives”
Per Mactar Dioum: Responsable del Fons
de suport a la Inversió dels senegalesos i
senegaleses de l’Exterior (FAISE) del Minis
teri dels senegalesos de l’Exterior.
Modera:Lamine Drame

Dissabte 10 desembre

12.00– 13.30: Taula Rodona:
Diàspora Senegalesa I Promoció Econòmica
a Senegal
•El Fons Suport i d’Inversió dels Migrants Senegalesos, del Ministeri dels senegalesos de l’exterior .
Per Sr. Mactar Dioum
•Perspectives i sectors econòmics del futur a Senegal. Per Sra. Aicha Wone , ministre conseller de
l’ Oﬁcina Econòmica de l’Ambaixada de Senegal a
Madrid.
Modera: Abdoulaye Fall: Doctorant En Migració i
Treball , Assessor en comunitat d’autoﬁnançament.

13.30 – 14:30: Taula rodona:
Com Optimitzar les remeses dels migrants per
Afavorir el desenvolupament econòmic i social
•Lamine Lô. Expert ﬁnancer al banc PARIBA
•Soukeyna Ndiaye Bà. Ex ministra directora
executiva de INAFI
Modera. Bombo Ndir Vicepresidenta de la CASC

9.30 -10.00: Inscripció a la Jornada

14.30 – 15:30: Dinar

10.00 – 11.30: Presentació de les iniciatives.

15:30 – 17.30: Tallers:

•Projecte: Fons de desenvolupament per
Migrants:
UMVA.
INAFI.
CASC.
Marco Van Andel director del projecte
•Projecte de Creacció de ‘una empresa
Mixta d’habitatges . Enrique del Rio, membre del patronat de la Fundació CEPAIM
•Oriol Martínez Malagelada, Kencat, S.L.
Khady
Ndoye
Moderadora

11.30 -12.00: Pausa Cafè

•Educació Financera per Federico Barroeta
coordinador del projecte
“ Bona Governança de les migracions i la seva
relació al desenvolupament” a Senegal i Mali
•Experimentació Practica del Sistema UMVA.
Per Cornelis Heesbeen AUXFIN, Marco Van Andel

Pausa cafè
17.30 - 18.00: Conclusions i cloenda
Abass Ndour
President ACRS Barcelona

