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VISITA D'EN BAYIHA I LA JULIETTE D'ASAFRO
Una part important de l'activitat d'Agermanament del mes d'octubre va estar marcada per la 
visita de la delegació d'ASAFRO: En Bayiha -director- i la Juliette -coordinadora del programa de 
cooperatives de dones-. Cap al final de l'estada també va venir-ne el president, Charles Kooh.

REUNIONS A LA SEU D'AGERMANAMENT VISITA DE COOPERATIVES
En les reunions a la seu 
d'Agermanament es va 
revisar l'estat de tots 
els projectes en curs. 
També es va aprofitar 
l'estada de la delegació 
per a visitar els 
Ajuntaments que 

A Vallbona de les Mon-
ges es va visitar una 
granja i dues coopera-
tives, la de L'OLIVERA 
-amb dinar amb els 
treballadors- i la DEL 
CAMP. Es van fer reu-
nions per conèixer el

subvencionen projectes. Seu funcionament i es va visitar el Monestir.

AMB L'AJUNTAMENT DE MATADEPERA AMB L'AJUNTAMENT D'HOSPITALET
L'alcaldessa Mireia Sol-
sona i regidores Mont-
serrat Royes i Carme 
Querol els van rebre 
amb la Tònia i Salvador 
Cortadellas i  Isabel Re-
nom. Van agrair la par-

El 13 d'octubre al mig-
dia, es va visitar l'Ajun-
tament de l'Hospitalet. 
Van ser rebuts pel res-
ponsable de Coopera-
ció, Nicolás Cortés, que 
va reiterar la voluntat

ticipació a la Taula de solidaritat, activitats a es-
coles i meditacions. Van tractar del projecte NI 
WOOH i la importància de les arts plàstiques pel 
desenvolupament personal i professional.

de seguir treballant amb Agermanament els pro-
pers anys. També van acompanyar el 1r tinent 
d'alcalde, Francesc Josep Belver, a la inauguració 
d'una exposició de l'ONG Vicent Ferrer.

AMB L'AJUNTAMENT DE SABADELL AMB L'AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA
El dia 6 es va visitar 
l'Ajuntament de Saba-
dell amb en Marcel 
Torras i en Jaume Arge-
mí. Van ser rebuts pel 
Tinent d'Alcalde d'acció 
social i drets civils, 

La delegació, acom-
panyada per Yildiray 
Ileri, va ser rebuda per 
l'Alcalde Eduard Rivas.
Es va repassar la llarga 
vinculació d'Agermana-
ment amb Esparregue-

Gabriel Fernández, la regidora de drets civils i 
ciutadania, Míriam Fernández, i la tècnica de 
cooperació, Ikram Rich.

ra i la voluntat de tornar a ser una ONG de refe-
rència a la vila. El nou consistori vol recuperar la 
dotació per a cooperació i així assolir el 0,7%.

AMB L'AJUNTAMENT DE REUS AMB L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA
El dia 7 els va acom-
panyar la Suni Clua. 
Van ser rebuts per la 
regidora, Mª Dolors 
Sardà i la tècnica de 
cooperació, Dolors 
Juanpere. El Consistori 
és nou i vol continuar 

El mateix dia 7 es va 
visitar l'Ajuntament de 
Tarragona. La reunió va 
ser amb la Tècnica de 
Cooperació, Marina Vi-
dal. Plantegen, pel pro-
per any, augmentar la 
dotació i baixar la nota

les subvencions a la cooperació. Valoraren molt 
bé les accions d'Agermanament a la ciutat.

de tall per beneficiar més ONG. Valoren molt bé 
la nostra activitat als Centres cívics de la ciutat.



FIRA A LA BISBAL D'EMPORDÀ VISITA A RODA DE TER
La Delegació 
d'Agermanament, 
encapçalada pel 
Salvador Cortadellas hi 
va participar amb una 
parada el 3 d'octubre. 
També s'hi van afegir la 

El 8 d’octubre van 
visitar el Parvulari i 
l’escola “Mare de Déu 
del Sòl del Pont”. Van 
xerrar amb els nens i 
nenes i amb els 
mestres. A la tarda es

Juliette i en Bayiha. Amb aquesta Fira es volia 
oferir un espai a les entitats per tal de donar a 
conèixer objectius, idees i projectes.

va fer una trobada amb gent del poble que 
participa en el projecte de la Maternal de Bobog i 
la valoració fou molt positiva per part de tothom.

PROGRAMA MESCLA'T A SABADELL CONCERT DE GOSPEL A SEVA
Aquest Programa es va 
fer el 24 i 25 d’octubre. 
Agermanament hi va 
participar amb una pa-
rada i a la taula rodona 
“El món del voluntariat 
avui“ amb l'Erol Ileri.

Es va fer el 15 de no-
vembre un concert 
benèfic de les corals de 
Gospel de Gurb i de 
Tona. Els donatius de 
les entrades van ser per 
la Maternal de Logbikoy

ACTIVITATS A LES ESCOLES COMENÇA LA COLLITA DE LA MANDIOCA
Ha començat el 
programa d'Educació 
pel Desenvolupament 
coordinat per la Maria 
Guri i amb el suport de 
la Rosa Bes, l'Erol Illeri 
i la Montse Gaspar.

Aquest novembre ha 
començat la collita als 
camps plantats a finals 
del 2014 dins el progra-
ma finançat pels 
Ajuntaments de 
Sabadell i l’Hospitalet.

NOTÍCIES DE L’ESCOLA IMSHA D'ESEKA COMENÇA LA MATERNAL A BOBOG
Ha començat un nou 
curs. La granja de 
gallines finançada per 
l’Ajuntament de Lloret 
suposa un complement 
a l’alimentació que 
s’afegeix als camps de 
contreu existents.

Aquest setembre ha 
començat a funcionar la 
Maternal de Bobog 
impulsada des de les 
Delegacions d'Osona: 
Rupit, Roda de Ter, 
Cantonigrós i Seva.

ANIVERSARI ARRIBADA CHARLES KOOH REPARTIMENT D'EQUIPS AGRÍCOLES

Agermanament va 
celebrar el 9 d'octubre 
el 50è aniversari de 
l'arribada de Charles 
Kooh a Barcelona. Va 
ser un acte emotiu amb 
els parlaments d'en 
Tomeu Amat i en 

El 27 de novembre 
ASAFRO va repartir els 
equipaments als 24 
grups que cultiven la 
mandioca. Va presidir 
l'acte Mr Kooh i hi va 
assistir el representant 

Jaume Borràs i l'agraïment d'en Charles Kooh, 
tot recordant aquella arribada. 

del Ministeri d'Agricultura i Desenvolupament 
rural.

US DESITGEM UNES BONES FESTES I UN BON ANY 2016
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