ACTIVITATS A CATALUNYA
ACTIVITATS SOCIALS
Assemblea general

El dissabte 17 de març es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del 2018 al Seminari de Vic, amb
l’assistència de quaranta socis. Es van revisar tots els projectes actius del 2017 al Camerun i a Catalunya,
així com les activitats fetes des de les delegacions d’Osona −amfitriona de l’assemblea −, Matadepera,
Lloret, Calella i Pineda. Es va presentar i es va aprovar per unanimitat el balanç econòmic del 2017 i els
objectius i el pressupost del 2018. Després d’un breu torn obert de paraules es va concloure l’assemblea
i es va fer un dinar al mateix seminari.
Junta de Govern
S’ha reunit regularment el tercer dilluns de cada mes.
Grups de treball
Durant l’any hi ha hagut reunions dels diversos grups −Àfrica, Comunicació, Finances, Afers jurídics− per
tal de tractar sobre els àmbits respectius i resoldre els temes que anaven sorgint.
El grup de Comunicació, a més de l’actualització de les notícies al Web i Facebook, va publicar quatre
números del butlletí DES DE LA RAMBLA, va iniciar l’activitat a les xarxes Instagram (@agermanamentsensefronteres) i Twitter (@ongagermanament), i va treballar en la preparació de l’exposició d’Agermanament
sobre “El paper de la dona en l’economia del Camerun”, mostrada del 18 d’octubre al 9 de novembre
al Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”, i complementada amb un audiovisual sobre la realitat dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible com a reflexió.
Jornada de reflexió
El dia 9 de juny es va celebrar una trobada per debatre i reflexionar sobre el Pla Estratègic dels projectes
al Camerun, en la qual van participar 23 persones. Les conclusions es van tornar a debatre a la Junta del
mes de juny i els acords consensuats van ser enviats a ASAFRO.

EPD (EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT) A LES ESCOLES

ODS 10. Reduir la desigualtat entre i dins dels països
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
Diverses delegacions han seguit realitzant durant l’any activitats d’EPD: els tallers ja coneguts de “El
bagul misteriós” i “Contes africans” −sovint amb el suport personal de l’escriptor Inongo-vi-Makomé− i
xerrades amb infants i adolescents amb els següents objectius: valorar altres cultures i maneres de viure,
comprendre el valor dels objectes, reflexionar sobre si tenir més coses fa ser més feliç i aprendre a utilitzar
els recursos que es tenen a prop tot creant una consciència sostenible. També s’han realitzat tallers de
maquillatge, objectes de fang, etc. En alguns casos, s’han recollit aportacions econòmiques o de material
escolar.
Les activitats es van fer sovint amb el guiatge o l’ajuda de persones de l’antic grup de treball d’EPD i la
Maria Guri com a coordinadora, i altres col·laboradores o col·laboradors de les mateixes delegacions.
Aquestes han estat les localitzacions: Lloret de Mar, Pineda de Mar, Roda de Ter, Castellar del Vallès,
Calella, Manlleu, Vic, Reus. A Tarragona s’ha aconseguit que els dos tallers figurin en el Catàleg 2019
d’activitats d’educació de l’Ajuntament.

ALTRES ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS I COL·LECTIUS

Viatges de seguiment
Març 2018- Els nostres companys Salvador Cortadellas i Natàlia Lagunas van fer el viatge anual de seguiment: en Salvador coordinant el projecte A MÀ-NI WOO d’ensenyament d’arts plàstiques a la localitat de
Bot Makak i la Natàlia, el projecte IMSHA, l’escola de nenes i nens sords a Eseka.
Estiu 2018 del 4 al 19 juliol- Coordinat pel Jaume Borràs, va tenir com a primer objectiu el de recollir materials −entrevistes, gravacions, fotografies− per tal d’elaborar documentals per a Agermanament, amb el
tècnic audiovisual Francesc Admetlla i la periodista Clàudia Pons. A més hi van haver reunions amb els
responsables d’ASAFRO i de diversos projectes (PAEF i Maternal de Log Bikoy) i visites a les plantacions
d’algunes cooperatives.
Del 23 juliol al 2 agost- Coordinat per la delegació d’Osona i Agermanament Roda-Bobog, va aconseguir els
objectius de visitar els projectes amb subvenció de l’Ajuntament de Vic i els projectes de l’Agermanament
Roda-Bobog. Hi va viatjar una representació de l’Ajuntament de Vic, encapçalada pel regidor de Cooperació, Toni Serrat, que al poble de Kombé va tenir ocasió d’inaugurar un pou d’aigua neta, finançat per
l’Ajuntament que representava. El grup va poder constatar la força de les associacions a través d’una reunió
amb més de 30 dones, representants de diferents cooperatives coordinades per ASAFRO.

Els nostres comptes
INGRESSOS

DESPESES

SUBVENCIÓ PROJECTES
QUOTES DE SOCIS
DONATIUS ESPORÀDICS
ACTES DE PROMOCIÓ

TOTAL

On ho fem

105.437,28 €
30.870,77 €
42.647,57 €
5.993,00 €

184.948,62€

LOCAL SOCIAL
SERVEIS PROFESSIONALS
ASSEGURANCES
DESPESES BANCÀRIES
ALTRES
PROJECTES
AMORTITZACIÓ

TOTAL

ROMANENT POSITIU

FINANÇAMENT PÚBLIC
FINANÇAMENT PRIVAT
SOCIS
DONATIUS I ALTRES INGRESSOS

5.808,00 €
6.172,97 €
841,13 €
2.040,44 €
14.861,72 €
154.295,91 €
32,22 €

Memòria

2018

184.052,39€
896,23 €

80.606,36 €
104.342,26 €
30.870,77 €
73.471,49 €

Gràcies a qui ho hem fet

Camerun

Visites
El mes de juny ens va visitar Charles Kooh, president d’ASAFRO. El dia 9 es va reunir amb la Junta al local
d’Agermanament, amb un intercanvi d’informacions i opinions sobre les relacions mútues de cooperació en
els projectes de desenvolupament.
Llibres
A mitjans de novembre es va publicar el llibre Saviesa en color africans, de 108 pàgines, imprès a color i
amb tapa dura. Conté el recull dels cinquanta textos −africans i no africans− d’àmbits com la filosofia, la
literatura, l’art o l’activisme social, triats pel Ramon Bufí i l’Ester Busquets. Les cinquanta fotografies que
acompanyen els textos són d’en Francesc Admetlla, del viatge de cooperació d’aquest estiu. Tots els beneficis de la seva venda han estat destinats a Agermanament.
També aquest any s’ha editat una altra obra de l’escriptor camerunès Inongo-vi-Makomé, col·laborador
d’Agermanament: La niña que curó el racismo, presentada el dia 17 d’abril a Barcelona.
Cinema
El dia 4 de juny es van presentar a CosmoCaixa els curtmetratges del Projecte Reacciona, taller de
cinema, fets per diferents instituts aquest curs 2017-2018, amb l’objectiu de sensibilitzar en temes de
cooperació. Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Francisco de Goya de Barcelona van triar Agermanament
per elaborar el seu curt.
En Xarxa
Com a socis actius de la Federació d’ONG’s (La Fede.cat) vam participar a les dues assemblees de l’any
i també a la reunió de presidències i direccions del dia 5 d’abril, on es va acordar continuar en els espais
Democràcia i Convivència i SomDefensores.

Xarxes:
La Rambla, 10 entresòl
08002 Barcelona
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METRO L3 Drasanes

+34 93 4410433
682 671 266

agermanament@agermanament.org

@ongagermanament

www.agermanament.org

Agermanament sense fronteres

@agermanamentsensefronteres

En presentar la Memòria 2018, volem compartir amb socis i col·laboradors els
sentiments positius que ens desvetlla, amb dues frases extretes del llibre “Saviesa
en colors africans”:
“Els filòsofs interpreten el món, però del que es tracta és de transformar-lo… La
pitjor lluita és la que no es fa.”
Karl Marx.
“Reparar injustícies sense crear justícia sempre acaba empitjorant la realitat… No
estic interessat a recollir les engrunes de la compassió llençades des de la taula
d’algú que es considera el meu amo. Vull el menú complet dels drets.”
Desmond Tutu
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La delegació d’Artés, els dies 7 i 8 abril, va muntar parada pròpia amb exposició i venda de material, a la
58a Fira d’Artés, un espai multisectorial i popular amb més de 30.000 visitants.
La delegació de Calella, com a membre del Consell Municipal de Solidaritat, va participar en els actes de
la Quinzena Solidària (5-19 de maig), que tenia el lema “Les dones també movem el món” i incloïa l’espai
“Sidral Solidari”. Després també va formar part de la parada del Consell Municipal de la Solidaritat a la
38a Fira de l’Alt Maresme, del 21 al 24 de setembre. Dins dels seus actes va tenir lloc la narració dels
contes africans per a infants. Del 10 al 25 de novembre participà a l’exposició “Calella és solidària” i a la
sensibilització a les escoles.
La delegació de Cambrils, com a membre del Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària, va participar a la 61a. Edició de la Fira Multisectorial, dels dies 1 al 3 de juny. També va ser present a 11a Mostra
d’Entitats de Cambrils, amb més de 60 associacions del municipi.
La delegació d’Esparreguera, com a membre del Consell Local de Cooperació, va participar en el 4t sopar
solidari de la localitat.
La delegació de L’Hospitalet de Llobregat rebé, en nom d’Agermanament, la recaptació total de les
entrades de totes les gales i espectacles del grup del Festival de màgia “TrèvoLH”.
A la delegació de Matadepera han seguit organizant les meditacions col·lectives, guiades per la Tònia
Cortadellas.També han seguit animant el grup d’acolliment de persones refugiades “Teixint complicitats”,
organitzant dues conferències: “Defensa i denúncia dels drets humans al mar”, amb l’ONG Proactiva
Open Arms i “Ser refugiat i sobreviure a les adversitats”, amb la Nadia Ghulam, de l’ONG Ponts per la Pau.
A l’abril van presentar el concert “El so curatiu dels bols tibetans i de quars” de Maria Rosa Miranda Marín.
A la Festa Major van participar a les paradetes de la Taula de Solidaritat i Cooperació (1-2 setembre).
La delegació d’Osona, el dia 9 de maig, al Casal de la gent gran de Sant Vicenç de Torelló, va presentar els projectes de cooperació a Bobog i també el llibre “Imatges del Camerun.Veus del món”. Una
presentació similar tingué lloc al centre “La Pollancreda” de l’Esquirol, el dia 11 de juliol, ampliant-la a tots
els projectes d’Agermanament i acompanyant-la amb l’actuació del grup local “La casa per la teulada”.
Anteriorment, el 7 de juliol,es va organitzar un concert solidari de la coral CORDHOMES de Manlleu a
l’església parroquial de Roda de Ter, a benefici dels projectes a BOBOG. Al juliol la delegació tingué un

paper important en el viatge de seguiment, esmentat més avall. Com a conseqüència, responsables de la
delegació es van reunir el 24 d’agost amb el regidor de Cooperació de l’Ajuntament de Vic, Toni Serrat, per
tractar sobre l’aportació municipal als projectes d’Agermanament. Una altra intensa tasca de la delegació
es va produir amb motiu de la publicació al novembre del llibre Saviesa en colors africans, ressenyat més
avall. La delegació n’organitzà, dins de l’any 2018, diverses presentacions, totes a càrrec dels tres autors,
i presentades pel periodista Ferran Sardans: a Barcelona (14/11), amb la intervenció d’Esther Barbé, catedràtica de Relacions Internacionals de la UAB, a Roda de Ter (30/11), amb animació musical de Xavier
Bauries, i a Manresa (12/12), amb la intervenció de Fina Farrés, presidenta de l’associació Inshuti. Del 10
al 16 de desembre es va celebrar la 9a Setmana Solidària de Roda de Ter, amb activa participació de la
delegació: Parada a la Fira del Pont i activitats a escoles i instituts. També es va aprofitar el canal ràdio amb
una llarga entrevista a Ràdio Vic.
Dins d’aquesta delegació hi ha un grup amb vida pròpia −Logbikoies−. Durant el 2018 ha organitzat, a
benefici de la maternal de Log Bikoy, representacions de l’obra de teatre Buscant la felicitat, basada en l’experiència del viatge al Camerun de l’autor i actor Jordi Jump (Jordi Codina), el dia 4 d’abril a Gurb i el 7 d’octubre a Vic (teatre l’Orfeó). A més, han seguit recollint fons amb la venda de clauers i penjolls de nines per
diversos canals com les fires, actes escolars, etc. Aquest grup també va gaudir d’una entrevista a Ràdio Vic.
El dia 6 d’octubre la delegació de Sabadell va posar un estand a la 4a edició del programa “Mescla’t”, que
vetlla per donar veu i difondre el treball de les més de 50 entitats que col·laboren per mantenir la justícia
social a la ciutat. L’organitza el Consell Municipal de Cooperació, en el qual té una participació molt activa
el nostre delegat.
El dia 9 de maig, per 19è any, es va celebrar la trobada del grup Shuala Kwuali (Amistat), al Centre Cívic “La
Barraca” de La Sagrera. La Tònia Cortadellas, una de les fundadores del grup, va fer un repàs a la història
del grup que es reuneix anualment i està format per unes setanta persones. La Maria Guri va presentar les
novetats de l’escola IMSHA de nens i nenes sords d’Eseka que ens va fer arribar la Natàlia Lagunas, coordinadora del projecte. El grup Shuala Kwuali -coordinat per la Carme Braulio i el Camil Padró- ha col·laborat
econòmicament amb aquest projecte els darrers anys. Al final de l’acte es va repartir un punt de llibre a
totes les assistents.
L’Agermanament Parròquies La Bonanova-Bot Makak tingué la seva jornada anual, que ja ha complert 20
anys, d’informació i recollida de fons el diumenge 27 de maig. Es van recordar tots els projectes amb els
quals s’ha col.laborat, tant en l’àmbit educacional com en el de producció agrícola i accés a l’aigua neta, i
es van anunciar noves col·laboracions en la mateixa línea.

sense fronteres

Qui som
Història

Agermanament va néixer a principis del anys 60 a Barcelona com un moviment que buscava la cooperació a
través del diàleg amb el Tercer Món (avui en diem països del Sud o, millor, països empobrits), especialment al
Camerun i Xile, on es van desplaçar nombrosos voluntaris, sacerdots i laics. En el període de la transició de la
dictadura a la democràcia, Agermanament feia tasques de sensibilització envers la cooperació, va ser present
als inicis de l’Assemblea de Catalunya i també en els moviments de lluita pels drets econòmics i polítics dels
immigrants, tant dels països africans com dels països de les «dictadures sud-americanes».
Amb aquest bagatge, l’any 1996 es va constituir com a organització no-governamental pel desenvolupament
del dret català, i es va afiliar a la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament (actualment inserida en La
Fede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global). Fins avui treballa en projectes de desenvolupament a països
del Sud compartint una visió de la cooperació encaminada cap a la justícia global i basada en l’intercanvi de
valors, les relacions d’amistat i el respecte per la identitat de cada poble.

Organització

L’Assemblea General de socis és l’òrgan sobirà que es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any,
convalida les gran decisions estratègiques de l’organització i escull la Junta que es reuneix cada mes per
dirigir l’associació.
La Junta de Govern d’Agermanament (per a nosaltres, «la Mesa») és l’òrgan col·legiat. Els seus membres, tots voluntaris, hi són en funció de la responsabilitat assumida en els diferents grups de treball o
delegacions. A finals de l’any 2018, està constituïda per les següents persones:
· Elisabet Torner Lasalle, presidenta i responsable dels afers jurídics
· Víctor Cabré Borràs, tresorer, grup finances
· Jaume Borràs Farrés, vicepresident, Agermanament Parròquies La Bonanova-BOT MAKAK
· Antoni Cabré Segarra, secretari, oficina tècnica
· Manel Mas Franch, vocal, relacions Lafede.cat
· Ángel García Marinas, vocal, delegació de Madrid
· Josep Maria Rué Rubió, vocal, coordinador grup comunicació
· Jaume Argemí Relat, vocal, relació empreses
· Eduard Cabré Romans, vocal, treballs en xarxa
· Ramon Bufí Puigoriol, vocal, delegació d’Osona
· Ester Busquets Alibés, vocal, delegació d’Osona
· Elvira Fernández Vilà, vocal, projecte PAEF
L’Oficina Tècnica és l’òrgan executiu del dia a dia i hi treballa com a voluntari l’Antoni Cabré Segarra,
director de l’entitat, coordinador de les delegacions i interlocutor amb la direcció d’ASAFRO per coordinar
les relacions entre les dues organitzacions.
Moltes persones associades, en un nombre total aproximat de 60, col·laboren regularment com a voluntàries en diverses tasques, tant de l’oficina central com de les delegacions i col·lectius: administració,
gestió de socis, comunicació, coordinació i gestió de projectes, sensibilització, transports, consells municipals, actes culturals, fires i exposicions, activitats escolars, etc.

Els responsables de les Delegacions són:

*La delegació d’Osona treballa amb els
municipis d’Alpens, L’Esquirol, Les Masies
de Roda, Les Masies de Voltregà, Manlleu,
Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà,
Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló,
Torelló, Vic i el Consell Comarcal d’Osona.

ESCOLA DE SORDS IMSHA

CONSTRUCCIÓ DE POUS

El 12 d’octubre de l’any 2000 va ser constituïda, a la vila d’ESEKA, l’Association des Amis d’Agermanament
sans frontières, també dita ASAFRO CAMEROUN. Naixia així la contrapart de la nostra ONG per gestionar
els projectes finançats per Agermanament a diferents indrets del Camerun. L’equip directiu actual el formen:
· Charles Kooh, president
· Bayiha, director
· Juliette Pegui Ngo Mbog, coordinadora dels projectes de dones
· Josiane Emouck, secretària
· Marie Louise Tchasem, comptable
· Simon R. Bretaud Yamb Tang, tècnic
· Léon Mathias Bemelingui Kouma, tècnic

ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant
tota la vida per a tothom.
Beneficiaris: 33 alumnes i 6 professionals
Aquesta escola de la ciutat d’ESEKA té com a objectiu vetllar per la formació i la integració socio-laboral de
l’alumnat amb discapacitat auditiva, tant des del punt de vista educatiu com social.
Els beneficiats són 33 alumnes amb sordesa pregona, d’edats compreses entre els 5 i els 18 anys, dels quals
22 resten al centre en règim d’internat durant el període lectiu del curs escolar i tenen assegurada una alimentació i un seguiment mèdic adequats. Els professionals locals imparteixen les classes i gestionen el centre i
l’internat. La direcció i l’equip de mestres és estable i ha rebut la formació pedagògica anual per part de la
coordinadora del projecte. Dins del centre es promou la formació professional de ceràmica, costura, perruqueria, cuina, conreu d’horta i cria de pollastres. Els aprenentatges més pràctics reforcen l’autofinançament
parcial del centre. Les autoritats locals, enguany, s’han implicat de forma molt més estreta en el projecte. L’Estat, per primer cop després de 18 anys, ha fet una aportació econòmica molt significativa, fet que ha permès
pagar una part del sou del professorat.
D’altra banda, les aportacions econòmiques dels pares han anat augmentant, així com també l’aportació de
menjar i material. L’AMPA del centre ha estat molt més activa aquest any. El funcionament de la granja de
pollastres ha començat a donar rendiments.
Tots els recursos aportats al centre, tant humans com materials, han estat gestionats de forma satisfactòria
amb l’objectiu que els alumnes amb sordesa disposin de tot el necessari per avançar en l’aprenentatge dels
coneixements, llenguatge i autonomia que els permetrà la inserció a la societat un cop finalitzin la seva etapa
de formació al centre.
Aquest projecte ha estat finançat per l’Ajuntament de Calella i Pineda, així com per l’Ajuntament i l’Escola Emili
Carles Tolrà de Castellar del Vallès.
Tenint en compte que l’escola comença a tenir fonts d’ingressos de les famílies, ha tingut una aportació
econòmica de l’estat força considerable i hi ha dues institucions que també contribueixen al seu finançament
des de fa dos anys (Orange i l’Ambaixada Americana), hem considerat que val la pena deixar que el 2019
siguin ells els responsables del seu camí i encoratjar-los a no ser dependents de l’ajut extern.
Des d’Agermanament seguirem el projecte des de ben a prop però de cara el 2019 ja no serà presentat com
a projecte a finançar. El canvi no és definitiu, i hi haurà un seguiment per veure com evoluciona.

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua, i el sanejament per a totes les persones.
Beneficiaris: 8.000 persones (aproximadament)
Per garantir la disponibilitat i gestió sostenible de l’aigua i per garantir una vida sana i promoure el benestar
per a totes les persones a totes les edats, Agermanament-ASAFRO ja fa anys que construeix pous d’aigua
neta per a la població dels departaments de Nyong et Kéllé (Centre), Sanaga Maritima (Litoral) i Oceà (Sud),
on es duen a terme els programes d’activitats productives i d’educació promoguts per Agermanament. Fins
ara, se n’han fet un total de 41. Recentment, complint una programació encetada aquest 2018, s’estan
construint set pous a les localitats de BOBOG, BOT MAKAK (Imbus Mission), HENGUEGUE, KOMBE (LOG
KOT), LIHONG II, EKAA i LOBÉ (Casa de la Cultura i el Saber). També s’està rehabilitant el pou de BOBOG
II. La manca d’aigua neta causa moltes malalties i mortalitat, especialment dels nens. Amb els pous es
garanteix l’abastiment de la població d’aigua neta i segura a prop de casa, per beure, cuinar, rentar la roba
i per a la higiene personal. A més, estalvia llargs desplaçaments.
Durant aquest any 2018, aquest projecte ha rebut subvencions de l’Ajuntament de Vic i donacions provinents, entre d’altres, de diverses activitats a Roda de Ter, dins de l’Agermanament Roda-Bobog, així com
de la parròquia de la Bonanova, dins de l’Agermanament Parròquies La Bonanova-Bot Makak.

A més de contrapart nostra, amb els anys s’ha anat consolidant com a organització promotora del desenvolupament de la zona Centre del Camerun, treballant en els plans de descentralització del govern amb els
ajuntaments locals.

Què hem fet
Projectes al SUD, realitzats amb ASAFRO-Camerun durant el 2018

(Indiquem en cadascun d’ells amb quins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
acordats per l’ONU en l’agenda 2030 s’identifica).

PROGRAMA D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LES DONES (PAEF)
ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura
sostenible.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.
Beneficiàries: unes 500 dones −i les seves famílies− que formen 71 associacions repartides en 9 zones del
centre de Camerun.
Durant l’any 2018 la Juliette Ngo Mbog ha continuat amb la tasca de coordinació, seguiment i suport dels
grups que integren el PAEF. S’han incorporat al programa 8 noves associacions i s’han donat 17 crèdits,
sempre sota el criteri de concedir un nou crèdit si s’ha retornat l’anterior. L’import total dels crèdits donats
ha estat de 6.400.000 FCFA (9.800 €) i s’han dedicat a les següents activitats: 10 a agricultura, 6 al petit
comerç i 1 a l’engreix de porcs. El retorn dels crèdits ha continuat sent satisfactori, pràcticament tots els
grups el retornen, encara que sigui en petites quantitats i, en ocasions, superant dificultats tant personals i
familiars com climatològiques. Aquest any el retorn del crèdit ha estat de 3.112.500 FCFA (4750).
S’han realitzat els següents cursos: Empoderament i dret d’accés de les dones a les terres rurals/Comportaments d’adaptació al canvi climàtic/Comptabilitat i gestió simplificada/Formació en el cultiu del manioc
/ Dinàmica de grups/Lideratge femení i lluita contra la pobresa rural. Cal remarcar que aquest any ja s’ha
començat a recollir l’avaluació del curs per part de les dones, mitjançant una fitxa que permet recollir la seva
opinió i suggeriments. En total hi han participat 342 dones.
Per últim, cal dir que la formació, a part del valor explícit que representa, implica, d’una banda, que les
dones prenguin consciència que no estan soles i, de l’altra, que ASAFRO detecti dones que puguin formar
part d’una assemblea que les representi.
Aquest projecte ha rebut, pel seu finançament, subvencions dels Ajuntaments de Sabadell, L’Hospitalet de
Llobregat, Lloret de Mar, Vic, Esparreguera, Alpens, Sant Pere de Torelló (els dos darrers a través del Fons
Català de Desenvolupament) i l’Esquirol, així com i del Consell Comarcal d’Osona. I ha rebut donacions,
entre d’altres, de l’Agermanament Parròquies La Bonanova-BOT MAKAK i de l’Agermanament Roda-BOBOG.

FORMACIÓ A LES ARTS PLÀSTIQUES: PROJECTE A MÀ-NI WOO
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tothom.
Beneficiaris: 82 alumnes, 20 adults aprenents
Durant l’estada al Camerun del coordinador del projecte a Catalunya, Salvador Cortadellas, des del 22 de
març fins a finals de maig, es va consolidar la implicació del director d’ASAFRO, Bayiha, recolzat pel president, Charles Kooh, en la coordinació d’aquest projecte de col·laboració educativa a BOT MAKAK. A les
reunions de revisió amb els professors locals, Joseph (coordinador i fusteria), Elianne (pintura i dibuix) i Sam
(ceràmica) es van acordar uns canvis en els grups i en la quantitat d’alumnes per grup, que després van ser
acceptats pel director del col·legi Le Mailloux, d’on provenen els alumnes. Al setembre es va començar a
aplicar-los; això ha proporcionat que la formació sigui més complerta i de més qualitat, pel fet que els formadors treballen amb menys alumnes per sessió. A més, amb el nou horari i dos dies de feina, poden dedicar
més temps als adults, a la producció artesanal, a preparar el material i les classes, les avaluacions, etc…
També en aquells acords hi entrava el compromís de mantenir el treball d’equip, reconeixent en Joseph com
a coordinador i complint amb els informes i reunions mensuals. L’avaluació de final d’any va comprovar el
resultat positiu de tot plegat.
També, com a fet positiu, s’ha avançat en la relació amb l’associació JEURAC (Jeunesse Rural Active), que
ofereix treball agrícola a joves en atur. Organitzen un Festival Cultural, ara anual, en el qual participa A MÀNI WOO, i a més miraran d’aportar alumnes als tallers. També queda oberta la bona relació amb el Centre
d’Artistes de Bonandale.
El projecte ha estat finançat pels Ajuntaments de Matadepera, Artés i La Bisbal així com per les aportacions
de les activitats fetes a Matadepera: meditacions col·lectives mensuals, fires solidàries i tallers a les escoles
i donatius particulars,

CASA DE LA CULTURA I EL SABER DE LOBÉ
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tothom.
Beneficiaris: 676 persones del poble de LOBÉ.
L’edifici de la Casa de la Cultura i el Saber ja s’ha tancat amb portes i finestres, i el terra s’ha acabat de
pavimentar. S’ha començat a posar mobiliari a la planta baixa per a les activitats que s’hi faran, com ara
tallers amb nens i nenes del poble i xerrades adreçades a grups de dones.
Aquest projecte, durant l’any 2018, ha estat finançat pels Ajuntaments de Reus i de Cambrils. L’associació
de màgia «TrèvoLH» de L’Hospitalet de Llobregat ha triat enguany aquest projecte per fer donació de la
recaptació de les gales i espectacles dels dies del festival de màgia.

ESCOLA MATERNAL DE BOBOG
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tothom.
Beneficiaris: 48 infants.
L’escola maternal de Bobog I −Jarayjo− ja fa quatre anys que funciona amb dues mestres, una infermera,
una cuinera i una persona del servei de neteja. Ha tingut una mitjana de 50 alumnes. S’hi han fet dos
lavabos nous i s’ha tornat a fer el terra amb ciment, ja que estava molt deteriorat. El finançament segueix
aportat per l’Agermanament Roda-Bobog, amb subvenció de l’Ajuntament de Roda de Ter i fons recollits
en diverses activitats culturals organitzades a la zona. L’AMPA de l’escola cada vegada és més activa en el
seu seguiment. El seu insistent desig és rebre més subvenció per fer una escola de primària, però el pla des
de Catalunya és que cada vegada sigui més autònoma en el finançament.

ESCOLA MATERNAL DE LOG BIKOY
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tothom.
Beneficiaris: 70 infants.
Aquesta maternal ja té 20 anys d’història. Aquest any, a més del sosteniment de l’activitat de mestres i
una infermera i l’alimentació, s’han renovat la nevera, la cuina i els plats i gots. Per altra banda, ha crescut
l’interès de l’associació de mares i pares en la gestió de l’escola. El finançament segueix aportat pel grup
anomenat Logbikoies, incorporat a la delegació d’Osona però amb vida propia, organitzant activitats lúdiques, culturals i artístiques com a mitjà de recollida de fons i de difusió del projecte.

Per a qui ho hem fet

Col·laboracions diverses
HOSPITAL DE NGOVAYANG

A aquest Hospital, que atén principalment els baghiely −un dels pobles pigmeus− se l’ajuda aportant el sou
d’una infermera. Durant l’any 2018 ha estat finançat per l’Agermanament Roda-Bobog.

JEURAC (JEUNESSE RURALE ACTIVE) DE BOT MAKAK

Des de l’any 2009 l’associació JEURAC ha endegat diversos projectes de desenvolupament rural amb joves. Va sol.licitar finançament destinat a crear una plantació de plàtans de dues hectàrees a la zona de Bot
Makak, per donar feina a joves de l’entorn. Se li va concedir, i els fons van ser finançats per l’Agermanament
Parròquies La Bonanova-Bot Makak.

INSTITUT DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BOUMNYEBEL

És una nova escola d’infermeria creada a Boumnyebel per un grup de persones conegudes per Agermanament-ASAFRO que, a finals de l’any 2018, van demanar ajuda per a l’adquisició de material didàctic
necessari per iniciar la seva activitat. Se’ls concedí l’ajuda: es va finançar amb el fons de les donacions
rebudes de particulars a Agermanament.

TALLER TÈXTIL DE DOUALA

Es va trametre una aportació a aquest taller, dirigit pel Richard Mouangue, per ajudar-lo a acabar uns
uniformes escolars. Es va finançar amb el fons de les donacions rebudes de particulars a Agermanament.
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Artés		
Maria Picanyol Sala
Calella		
Maria Guri Masvidal
Cambrils		
David García Baiges
Castellar del Vallès
Natàlia Lagunas Prat
Esparreguera
Carmina Bosch Grau i Ildiray Ileri
La Bisbal d’Empordà Salvador Cortadellas Àngel
L’Hospitalet de Ll.
Antoni Cabré Segarra
Pineda de Mar
Rosa Bes Campeny
Lloret de Mar
Pilar Fidalgo del Teso
Madrid		
Ángel Garcia Marinas
Manresa
Joan Aurich Casals i Pere Culell Oliveras
Matadepera
Rosa Roca Verdaguer
Osona*
Ramon Bufí Puigoriol i Ester Busquets Alibés
Pineda de Mar
Rosa Bes Campeny
Reus
Tonyi Simó Vilalta
Sabadell
Marcel Torras Bajona
Tarragona
Suni Clua Monreal
Diferents Col·lectius dins d’Agermanament,
s’aglutinen entorn a algun dels projectes concrets. Són:
Grup “Shuala Kwuali”(Amistat).
Grup “Logbikoies”.
Agermanament entre les parròquies de La Bonanova i BOT MAKAK.
Agermanament Roda-BOBOG.

LA CONTRAPART ASAFRO (AGERMANAMENT SANS FRONTIÈRES)

sense fronteres

