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PRIORITZEM LES COOPERATIVES DE 
DONES LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

REUNIÓ ANUAL DEL GRUP D'AMISTAT 
SHUALA KWUALI

La prioritat 
d'AGERMANAMENT l'any 
2014 serà potenciar les 
cooperatives de dones per 
ajudar-les en la millora del 
cultiu dels productes bàsics 
en la seva alimentació.
Hem començat amb cinc 

Al novembre es va fer la 
reunió que cada any per 
aquestes dades coordina la 
Carme Braulio al barri de La 
Sagrera de Barcelona.
Van assistir una cinquantena 
de persones del grup Shuala 
Kwuali.
Es va fer balanç de l’any

camps de mandioca i continuarem amb granges, sense 
oblidar la transformació i comercialització dels excedents.

2013 i es va decidir aplicar les quotes del 2014 al projecte 
SOS NGOVAYANG explicat en aquest mateix full.

FER UN POU D'AIGUA POTABLE A BOBOG SOS NGOVAYANG: UN HOSPITAL EN PERILL 
Aquest poble de 400 
habitants necessitava un pou 
d'aigua potable. El seu cost: 
4000€. Al Nadal en Jaume 
Borràs va coordinar l'acció 
per aconseguir-los: buscar 
40 persones que aportessin 
100€. Segurament es podran 
aconseguir dos pous!

Aquest petit hospital atén, 
des de 1967, la població 
local que en part és pigmea. 
Actualment se'n feia càrrec 
Medicus Mundi Extremadura, 
però aquest any no han 
rebut la subvenció esperada i 
no poden continuar ajudant 
en el seu funcionament.

IMSHA, L'ESCOLA DE NENES I NENS SORDS, 
UN COL·LECTIU EN RISC DE MARGINACIÓ

Tot el personal que hi treballa és camerunès: metge, 
infermers, ajudants d'infermeria... en total 12 persones.
Reunits molts dels que hi havíem treballat i col·laborat, es 
van decidir dos camins per fer avançar aquest projecte.
D'una banda, fer tot el possible per trobar els diners 
necessaris per al pressupost del 2014: 16.800€, és a dir, 
1.400€ mensuals.
D'altra banda, preparar un projecte multi anual a partir del 
2015 per presentar-lo a alguna Fundació.

La Natàlia Lagunas ha passat 
el Nadal a l'escola IMSHA 
d'Eseka. Hi ha estat fent 
formació als mestres com als 
darrers cinc anys. Tres dels 
alumnes més grans han 
iniciat l’etapa de la integració 
laboral. Ara hi ha 17 alumnes 
a l’internat i 16 externs.

SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES 
EDUCATIUS: EL BAGUL MISTERIÓS

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A SABADELL: 
EXPLIQUEM LA GLOBALITZACIÓ DE LA 
POBRESA

A les Escoles Públiques de 
Sabadell, la Maria Guri 
responsable de l’àrea 
d’educació d’Agermanament, 
ha realitzat vàries sessions 
de sensibilització. L'activitat 
més sol·licitada ha estat “El 
Bagul Misteriós”.

A l'octubre es va fer 4a 
Mostra en la que les ONG del 
Consell de Cooperació de 
l’Ajuntament explicàvem a la 
població els projectes en els 
que treballem. L'actor 
sabadellenc Marc Balaguer, 
que va visitar el nostre 
estand, va llegir un manifest.

NOTÍCIES DES DE LA FCONG: DIMISSIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓ
El 10 de febrer el Carles Llorens va presentar la seva renúncia com a director general de Cooperació i responsable de 
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. La FCONG està satisfeta per aquesta dimissió i confia en què la 
seva successió permetrà reprendre els espais de treball i negociació per a la redefinició de la política pública de 
cooperació, pau i drets humans. Els reiterats incompliments en els pagament signats han afectat negativament a 
projectes que ha calgut aturar. Per la manca de recursos de la Generalitat hauríem entès perfectament que es retallessin 
els ajuts en la mateixa proporció que el total del pressupost. El que no entenem és l'anulació de convocatòries alhora 
que Catalunya es vol projectar amb força a l'exterior.

NOTA: si teniu adreça de correu electrònica, envieu-nos-la i rebreu mensualment el Butlletí de notícies.
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