DES DE LA RAMBLA
Núm. 11

Abril 2015

RODA DE TER-RUPIT-PRUIT-CANTONIGRÓS EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
L'Agermanament entre aquests municipis du a terme la
construcció d'una escola maternal amb capacitat per a 80
nens i nenes al poble de Bobog al Camerun.

Durant el mes de febrer el
taller del “Bagul Misteriós”
amb les joguines, vestits i
contes, ha arribat a tres
escoles de Sabadell: Alcalde
Marcet, Can Llong i Sant
Julià. El mes d'abril estarà a
l'Institut escola Costa i
Llobera de Barcelona.

ACORD AMB LA UNIVERSITAT DE VIC
L'acord amb l'Escola Superior de Disseny BAU (Universitat
de Vic) permetrà que els estudiants puguin fer feines a
AGERMANAMENT que els hi seran reconegudes com a
crèdits optatius.

REUNIÓ ANUAL DEL GRUP SHUALI KWUALI REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA MESA
El 26 de març es va fer la
15a reunió anual del Grup
Shuala Kwuali al Centre Cívic
de La Sagrera. La recaptació
feta enguany serà per
l'Escola de nens i nenes
sords IMSHA.

HAN TORNAT DEL CAMERUN
El Savador Cortadelles,
l'Inongo VI Makome i el Pere
Giró han tornat dels seus
respectius viatges de
seguiment dels projectes que
coordinen al Camerun:
el projecte “A mà -Ni woo”
de formació en arts
plàstiques a mestres i
alumnes de BotMakak, la
“Casa de la cultura i del
saber” a Lobé i el
subministrament d'aigua a
Boumjack.
Els Ajuntaments de
Matadepera, Artés, Reus i
Cambrils col·laboren en el
finançament d'aquests
projectes.

4a EXPOSICIÓ A TARRAGONA
L'exposició de fotografies
“Complicitat i solidaritat”
sobre els projectes de
cooperatives de dones es pot
visitar des del 16 de març al
Centre Cívic Sant Salvador
de Tarragona.

El 31 de gener els
responsables de les diferents
delegacions i àrees de treball
van explicar i compartir les
tasques desenvolupades amb
els membres de la Junta
d'AGERMANAMENT.

COMUNICACIÓ

Podeu estar al dia seguint-nos a través de:
• www.agermanament.org
• Facebook
I les publicacions, també disponibles a la MEDIATECA del
WEB: • Butlletí de notícies (mensual)
• Butlletí Des de la Rambla (trimestral)
• Memòria (anual)

SUBVENCIONS EN CURS
Aquest any 2015 esperem fer possibles tots aquests
projectes amb el suport d'aquestes entitats. Hem presentat
ja les sol·licituds de subvenció als Ajuntaments de
L'Hospitalet, Barcelona, Matadepera, Calella i Reus. Aquest
mes les presentarem a Tarragona, Pineda de Mar i Sabadell.
Esperem les convocatòries de l'ACCD, Lloret de Mar, Artés i
Cambrils.

COOPERATIVES DE DONES
Aquest mes de març s'han
plantat 30 hectàrees de
mandioca en la segona fase
del projecte de cooperatives
de dones que aquest any
contemplen, com a novetat
important, els ajuts a la
transformació d'aquest
tubercle.
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