
 

 

ANDD BOLOO (Construint Juntes) 

 

Dafar Takhay (Dolle jiguenes) 

“Creant bijuteria, poder de la dona” 

 

LÍNIA D’ACCIÓ TIPOLOGIA 

Drets en Comú Projecte Emergent 

 

DESCRIPCIÓN: 

La necessitat d'apoderament del col·lectiu de dones senegaleses, ha d'anar 

acompanyat per la possibilitat de tenir una font d'ingressos independent. 
Necessitem el nostre propi espai per a analitzar el nostre rol com a dones 
africanes, negres i migrants, que ara vivim a València. Hem de lluitar pel 

reconeixement dels nostres drets dins de la família i la comunitat i poder 
exercir part d'una ciutadania de ple dret. 

El col·lectiu Andd Boloo està compost per dones que treballen en la venda 
ambulant de forma irregular i estem exposades a l'actuació policial i 
denunciada pel comerç regularitzat. A través d'aquest projecte, anem a 

poder vendre de forma legal, crear bijuteria d'alta qualitat, artesanal i 
original, utilitzant materials reciclats. Aquests factors facilitaran una venda a 

uns preus mitjans. 

Cada mes, les dones faran una aportació a la comunitat autofinançada, per 
a pagar llocs en mercats i altres espais de venda. Al mateix temps 

aprendrem sobre la situació de la dona; les realitats de la immigració; 
l'associacionisme, la participació, a gestionar la nostra pròpia cooperativa. A 

través de la venda activa, de repartir fullets i donar xarrades, la societat 
coneixerà les nostres realitats, com a dones africanes i migrants. Aquest 

projecte s'obrirà a més dones africanes i pot servir com un model per a 
altres col·lectius vulnerables. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Les dones senegaleses del grup Andd Boloo que treballen de forma irregular 

en la venda ambulant i volen regularitzar la seua situació laboral i apoderar-
se a través d'aquest projecte. 

Es donarà a conèixer a la societat valenciana la situació de les dones 

africanes, i enfortir les associacions africanes a València. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 
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PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?  

Les dones africanes podrien jugar un paper important en la societat; tenim 
experiència com a actors centrals en les nostres comunitats en els països 

d'origen. 

A Espanya, és més difícil per a nosaltres tenir aquest paper, ja que 
tendeixen a ser els homes que formen associacions en les quals la dona té 

un paper menor. 

Aquest projecte ens donarà l'oportunitat d'enfortir-nos, amb l'incentiu afegit 

de millorar la nostra possibilitat de generar recursos d'una forma més 
segura, i tenir habilitats que ens permetran tenir un futur millor. 

Serà per a nosaltres un primer pas, ens agradaria crear una associació de 

dones africanes a València basada en els mateixos principis: proveir 
seguretat econòmica i personal, col·lectivitat, autogestió, participació, 

apoderament, sensibilització. 


