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DES DE LA RAMBLA
CAMP DE SOLIDARITAT 2016

[11-26 de juliol] L’objectiu principal de l’equip d’11 persones del CdS va ser la visita i
seguiment del PAEF (programa d’activitats econòmiques de dones) que principalment
treballen el cultiu i transformació de la mandioca. A la reunió final celebrada a Yaoundé es
va comptar amb l’assistència de totes les delegades de les 46 cooperatives. Es van
realitzar enquestes per tenir constància del funcionament, dels beneficis, de les
mancances… del projecte de la mandioca. També serviran per a estandarditzar el model
d’informe a presentar per les cooperatives a ASAFRO i per elaborar la futura enquesta del
projecte a presentar a La Caixa del centre de transformació i comercialització.

Una altra de les tasques ha estat la
gravació de material audiovisual i
entrevistes que s'utilitzaran en la
presentació i justificació dels projectes.
Ara l'Erol Illery i la Paula Torramilans
n'estan fent el muntatge. Podeu veure els
vídeos anteriors a la nostra web a l'apartat
MEDIATECA >VÍDEOS

VIATGE DE RODA DE TER A CAMERUN

[15-29 de juliol] Una delegació de Roda
de Ter ha fet una estada aquest estiu al
poble de Bobog. L'escola maternal feta a
partir de l'agermanament entre aquestes
dues comunitats funciona molt bé, té
capacitat per a una seixantena d'alumnes.
També han estat a BotMakak i Nsola.

PROJECTE IMSHA (ESEKA)

[febrer] La Natàlia Lagunas ha estat fent
tasques de coordinació a l'escola IMSHA:
reunions amb l’equip de mestres i el
personal de l’internat, aportació de
materials pedagògics i didàctics, reunió de
pares... Els projectes de formació
professional i d’autofinançament també
funcionen amb èxit: costura, cuina, treball
dels horts, perruqueria i manteniment de
la granja de pollastres.

La Rambla, 10 08002 Barcelona

9334410433

Als sis pobles visitats de la comunitat de
Bobog s'hi han fet reunions amb els
homes, dones i joves per tal d'escoltar-ne
les inquietuds: una d'elles és la demanada
de pous d'aigua potable. Es constituiran en
cooperatives per tal de millorar
l'organització.

A la localitat de Nsola varen inaugurar els
dos pous fets amb els donatius de la
Parròquia de la Bonanova.

PROJECTE A MÀ

ENS HAN DEIXAT

En Salvador Cortadellas va fer el seu
viatge de seguiment anual del projecte. El
nombre d'alumnes segueix augmentant i
ha calgut revisar els horaris de treball i
responsabilitats de cada formador. Es va
muntar i acabar d’equipar el nou taller de
treballs amb fusta i bambú. Es va reactivar
la fleca que funcionarà com a un taller més
de formació.

agermanament@agermanament.org

La Maman Justine, fundadora de l’escola
IMSHA l'any 1996 i mare del Marcel, el
Salomon i l’Hermine que va dedicar la seva
vida a aquest centre fins l’últim moment.
En Manel Guerrero Plaza, amic i soci
d’Agermanament,
membre
de
la
Delegació de Sabadell i de la Mesa i
voluntari de l’Oficina Tècnica. En Miquel
Porta i la Magda Millàs fundadors de
CodesCam i destacats membres de l’inici
d’Agermanament sense fronteres.

www.agermanament.org

www.facebook.com/agermanament.org

Podeu llegir la Memòria de l'any 2015 a la nostra web, a l'apartat MEDIATECA > MEMÒRIES I REVISTES

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

TALLERS LES ESCOLES

SHUALA KWUALI: TROBADA ANUAL

[21 de maig. Roda de Ter] Es van reunir
uns 30 socis. Va obrir l'acte la presidenta
Elisabet Torner i va estar moderat per en
Jaume Rodri. Els informes de les activitats,
els comptes del 2015 i els objectius i
pressupost per al 2016, van ser exposats
per Antoni Cabré, Jaume Borràs i Joan
Garcia Xuclà i van ser aprovats per
unanimitat. Tota la diada va estar molt ben
organitzada per la delegació de Roda
coordinada per en Ramon Bufí.

Durant tot el curs s’han fet els tallers a les
escoles. Els darrers de Sabadell van ser a
l'Escola Torreguitart. Tant el "Taller de
contes" com el del "Bagul misteriós" van
estar tot un èxit. En aquest inici de nou
curs escolar la Maria Guri està coordinant
les noves demandes, de moment, a
Sabadell i Reus.

[19 d’abril] Es va fer al Centre Cívic La
Sagrera, amb la Carme Braulio i en Camil
Padró al capdavant i la participació d’unes
60 persones. La Natàlia va parlar de la seva
estada a IMSHA i del què s’havia
subvencionat amb les aportacions de l'any
passat: taller de fang, congelador, material
pedagògic... També es va presentar la
Delegació d’Osona que va lliurar un detall
a les assistents.

ARTÉS: SETMANA DE LA SOLIDARITAT

CALELLA: QUINZENA SOLIDÀRIA i FIRA
DE LA FESTA MAJOR

RUPIT: CONCERT SOLIDARI
[10 d'abril] Es va fer un concert solidari
amb l'actuació del cor de cambra I
dilettanti i la coral Bonanova de Barcelona.
Aquesta és una de les accions que la
Delegació d'Agermanament a Osona, amb
la Montserrat Bruguera, la Marta Juanola i
la Montse Puigví al capdavant, ha realitzat
per recollir fons per l'escola maternal de
Logbikoy.

MATADEPERA: MEDITACIONS I
TAULA DE SOLIDARITAT

[3 d'abril] La Maria Picanyol de la nostra
delegació va participar a la 59a FIRA amb
una parada amb artesania i informació
sobre els projectes d'Agermanament.
També va fer una una xerrada sobre el
projecte Ni Woo als alumnes de l'escola
pública Doctor Ferrer.

CAMBRILS: MOSTRA D’ENTITATS
[17 de setembre] Agermanament va
participar a la 9a Mostra d'entitats. Els
representants de l'Ajuntament ens van
agrair la participació i ens van lliurar un
diploma.
[27 d'agost] La delegació de Matadepera
va estar present en dos actes de la Festa
Major: “Moments dedicats a la meditació”
conduits per la Tònia Cortadellas. Amb el
tema “La necessitat dels canvis” i la parada
de la Taula de la Solidaritat amb l'exposició
i venda de material de costura i bijuteria.

VISITA DEL PRESIDENT
D’ASAFRO A BARCELONA

[16-29 de març] La nostra delegació va
participar a la QUINZENA SOLIDÀRIA. Un
dels actes centrals va ser el SIDRAL
SOLIDARI. La Maria Guri, la Rosa Bes i la
Montse Gaspar van rebre moltes visites i
els més petits van fer diferents activitats.
Com a cloenda el sopar «Un mos pel món»
que destina els diners recaptats als
projectes que duen a terme les entitats de
Calella. El darrer cap de setmana de
setembre vam participar a la 36a Fira de
Calella i l'Alt Maresme.

COL·LABORACIONS AMB
LA UNIVERSITAT

CONFERÈNCIA: L’EDUCACIÓ DELS SORDS

A principis d'octubre s'ha celebrat la
“Conférence sur l'éducation des sourds en
Afrique du Sud” a Johannesburg. De la
delegació de Camerun n'ha format part
l'Hermnine Ngo Ntep directora de l'escola
IMSHA.

La darrera setmana de setembre han estat
amb nosaltres en Charles i l'Esther Kooh.
Han sigut uns dies plens d'activitats: visita
d'una cooperativa de transformació de
garrofes a Roquetes, reunió amb el consell
de cooperació de l'Ajuntament de
Tarragona -amb la delegada Suni Clua-,
visita de l’àrea de cooperació de La Caixa
per tractar del projecte del Centre de
Transformació i Comercialització de
Boumnyebel i finalment la reunió a la
nostra seu per tractar de la relació amb la
contrapart ASAFRO.

Continua la col·laboració amb l'escola
BAU -adscrita a la Universitat de Vic-. Fins al
moment hi han treballat la Maria Peñas, la
Natalia Otero i la Marina Moron fent
tasques a Agermanament que són
reconegudes com a crèdits de lliure
elecció en el Grau de Disseny. Han fet la
revisió i actualització del programa de
socis, de l'arxiu fotogràfic i el nou format
d'aquest Des de la Rambla que avui us
arriba.

