
Ronda de Xerrades Solidàries

Cooperació Internacional a Senegal, construint un món més just



Objectius

❑ Sensibilitzar en valors de solidaritat, justícia, equitat per a la generació d’una 

cooperació internacional transformadora.

❑ Generar consciència crítica davant les diferències Nord - Sud principalment en els 

temes relacionats amb sanitat, recursos econòmics i aspectes socials. El cas de 

Senegal.

❑ Donar a conèixer altres realitats per generar empatia i interès per la implicació en 

projectes solidaris.



Vivim a un món desigual



Els nivells d'ingressos dels assalariats i les assalariades al Sud són 

substancialment menors que al Nord. 



Si prenem algunes dades que ha desenvolupat l'ONU, UNICEF i altres

organismes trobem resultats que ens han de fer reflexionar:

Les poblacions negres tenen un 40% menys d'esperança de vida que la població blanca dels 
Estats Units

Els nens i nenes amb problemes de creixement arriba al 40% a la Índia

A Europa s’eixampla l'esperança de vida dels rics, mentre que s'ha estancat la dels pobres

Al alguns estats de la Índia les dones han reduït la seva estatura mentre la dels homes va 
creixent



“La nostra vida es pot atrofiar sistemàticament 

pel sol fet de pertànyer a la raça o l'ètnia 

incorrectes”

Goran Therborn

La desigualtat mata i atròfia vides





Conceptes clau



Equitat vs igualtat
• La igualtat és l'acció de repartir, en parts iguals, en una mateixa proporció, un bé, recurs,

servei, etc.

• L'equitat és l'acció en la qual aquest repartiment es fa en funció dels mèrits de la persona. En

aquest sentit, si una persona mereix més que una altra, el repartiment no seria igualitari.

IGUALTAT                                     EQUITAT



Exemples d’equitat

• Quan un home i una dona presenten les

mateixes oportunitats per accedir a un lloc de

treball. Això és equitat.

• Que tots els nens presentin les mateixes

oportunitats per estudiar. Això també és equitat.

• Que una persona, havent treballat més que una

altra, rebi un salari major. Això també és equitat.



Igualtat = justícia



Justícia 
La justícia és un principi universal que regeix l'aplicació del dret per aconseguir que 

s'actuï amb la veritat donant a cadascú allò que li correspon.



Tolerància
Segons la Declaració de Principis sobre la Tolerància (UNESCO), la tolerància reconeix els 

drets humans universals, les llibertats fonamentals dels altres i la diversitat dels pobles.

La injustícia, la violència, la discriminació i la marginació són formes d'intolerància. 



Tolerància

L'educació és un element clau per lluitar contra 

aquestes maneres d'exclusió i ajudar els joves a 

desenvolupar una actitud independent i un 

comportament ètic. 

La diversitat de religions, cultures, llengües i ètnies no 

ha de ser motiu de conflicte, sinó una riquesa 

valorada per tothom.



Solidaritat
La solidaritat és un valor personal que suposa la capacitat que tenen els membres que 

pertanyen a una comunitat d’actuar com un tot. Es produeix perquè els membres 

comparteixen interessos i necessitats entre ells, gràcies als lligams socials que els uneixen. 

La definició de solidaritat es basa en el respecte i l'empatia que ens porta a comprendre que 

l'altre necessita la nostra col·laboració o suport. 



Voluntariat: eina generadora de 
conciencia crítica 



Voluntariat
Conjunt d’activitats d’interès general desenvolupades amb caràcter lliure i solidari per persones 

físiques, sense contraprestació econòmica o material, mitjançant certes entitats i programes 

concrets.



Consciencia crítica
Habilitat de qüestionar i reflexionar sobre l’origen de la desigualtat 

Capacitat de valorar les nostres actuacions i les dels altres des d’un punt de vista escèptic 

(qüestionant contínuament el “perquè de les coses”).





L’essència del voluntariat

Un voluntari es una persona que creu genuïnament que el món pot ésser un lloc més just 
“Que no et caiguin els anells”

Responsabilitat 

Compromís

Solidaritat 

Empatia

Treball en equip

Actitud positiva



L’essència del voluntariat

Tolerància

Fugir de l’egocentrisme

Proactivitat

Fora prejudicis

Flexibilitat





Qui pot fer voluntariat?
Tothom  segons aptituds i circumstàncies poden fer voluntariat

Qui és totalment altruista

Qui s'allunya de paràmetres, ideologies i es centra en ajudar a qui ho necessita 

Qui és igualitari sense sentir-se superior

Qui respecta la dignitat del desfavorit

Qui actua amb amor i sense prepotència



On fer voluntariat?
Arreu del mon

Voluntariat a països necessitats

África i Senegal

A casa nostra

Al costat hi ha  Ong’s que poden oferir llocs 

adequats a cada persona que vol ser solidària.



Contexte
Espanya - Senegal



El context  de la pobresa a Espanya

La taxa de risc de pobresa o exclusió social AROPE (per 

les sigles en anglès, At Risk Of Poverty or social 

Exclusion) es va crear el 2010 a efectes de mesurar la 

pobresa relativa a Europa.

A l'Enquesta de Condicions de Vida del 2020, la taxa 

AROPE es va situar en el 26,4% de la població resident a 

Espanya, davant del 25,3% registrat l'any anterior.
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Algunes dades

• xxx



Algunes dades



Algunes dades
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Algunes dades
Es considera que una persona està en situació de mancances materials greus si viu a una llar que declara 

tenir carència al menys de quatre elements dels nou de la llista següent:

FONT: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2020 

1. No es pot permetre 
anar de vacances a 

l'almenys una setmana a 
l'any.

2. No es pot permetre un 
àpat de carn, pollastre o 
peix a l'almenys cada dos 

dies.

3. No es pot permetre 
mantenir l'habitatge amb 

una temperatura 
adequada.

4. No té capacitat per 
afrontar despeses 

imprevistes (de 750 
euros) març.

5. Ha tingut retards en el 
pagament de despeses 

relacionades amb 
l'habitatge principal en 

els últims 12 mesos.

6. No es pot permetre 
disposar d'un 

automòbil.

7. No es pot permetre 
disposar de telèfon.

8. No es pot permetre 
disposar d'un 

televisor.

9. No es pot permetre 
disposar d'una 

rentadora

MenjarVacances Climatització Imprevists Retards

RentadoraTVTelèfonCotxe



Algunes dades
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Algunes dades
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El context  de la pobresa a Senegal



Algunes dades

➢ Sanitat no pública ni universal

➢ Educació pública molt precària 

➢ Precarietat laboral

➢ Assistencialisme. Empobriment social produït 

per l'excés de projectes humanitaris mal 

enfocats i la colonització

➢ “Esclavatge modern”
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Algunes dades



La pobresa a Senegal

FONT: https://datosmacro.expansion.com/



La pobresa a Senegal
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La pobresa a Senegal
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Algunes dades
➢ Sistema social patriarcal on la dona te un paper de submissió.

➢ Alt percentatge d’analfabetisme

➢ Població no registrada pel govern (no tenen DNI i es molt difícil obtenir passaport)

➢ “Esclavatge modern”: Condicions laborals precàries a multinacionals que exploten els 
recursos naturals del país. 



Projectes de Dentistas Sobre 
Ruedas a Mallorca i Senegal 



¿Qui som?

Ong nascuda
l’any 2005

Dos companys
de facultad

Una idea comú: 
donar servei a 
llocs on no hi 

havia dentistes

Primer projecte: 
2007



Projectes

PROJECTE DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 

ADAMA

PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ / 
PREVENCIÓ 

SONRISAS SOBRE RUEDAS

PROJECTE LOCAL 
CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA COLOMA VIDAL



Projecte de 
Cooperació

Internacional
al Senegal

ADAMA





Projecte de 
Sensibilització

Sonrisas 
Sobre Ruedas

Senegal



Projecte de 
Sensibilització

Sonrisas 
Sobre Ruedas

Mallorca



Projecte Local 

CLÍNICA 
DENTAL 

SOLIDÀRIA 
COLOMA VIDAL



Torn obert de paraula



Gràcies

Paqui Pedrosa 
Responsable de Voluntariat

Coordinadora Sonrisas Sobre Ruedas Mallorca

voluntariado@dentistasobreruedas.es

Miriam Portela
Coordinadora Optics Projecte ADAMA

opticos@dentistasobreruedas.es


