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CAMERUN: seguiment de les cooperatives de Nyanon que fan “petit comerç”
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La GIC ESPODI (Dones amb esperança de Nyanon) es reuneix 
el dia 2 de cada mes per tal de revisar els comptes i anar 
separant els fons que serviran pel retorn del crèdit. 
GIC signi�ca Grup d’iniciativa comuna, és a dir, cooperativa, i en 
aquest cas està format per 9 dones.
Aquest grup ja ha rebut tres crèdits, al 2013, 2015 i 2016, funcio-
na molt bé i duen al dia la seva comptabilitat.

La GIC FEPMAN (Dones productores de blat i cacauets de 
Nyitjeng) ha rebut dos crèdits, al 2013 i al 2014. Es reuneixen 
el tercer dimarts de cada mes. Han tingut di�cultats perquè 
algunes han estat malaltes i no han acabat de retornar el 
crèdit del 2014, però ho faran aquest any i per això han 
començat també a cultivar un camp de mandioca.

CAMERUN: han començat les sessions de formació a Bobog i Nyanon

A Bobog II s’ha fet formació en Animació i conducció de grups 
amb les cooperatives associades recentament a ASAFRO, fruit 
de l’agermanament Roda-Bobog: l’Association des �lles 
Ndog-Suga, l’Association Ngond-Basso’o i l’Association des 
Jeunes Dames de Bobog II. Es considera bàsica aquesta forma-
ció per als grups que comencen i es parla de les característi-
ques i dinàmica del grup, el lideratge i la gestió de con�ictes. Hi 
han participat 25 dones i l’ha impartit Mme MBOG Juliette que 
és la responsable del Programme des Activités Economiques 
des Femmes d’ASAFRO.

La formació pràctica en tècniques agrícoles s’ha fet al camp 
comunitari de l’associació FELOPE (Dones de Log-Kot per 
l’emergència que es troba al poblet de Kombé de 438 
habitants. El Director d’operacions d’ASAFRO, en Bayiha, ha 
parlat de les diferents varietats de mandioca, de l’espai que cal 
deixar entre les plantes, de les tècniques per fer els esquei-
xos… Després totes han pogut posar en pràctica el que prèvia-
ment s’ha explicat. El grup ha començat a treballar amb 
ASAFRO aquest any i rebrà el primer crèdit fruit de l’agermana-
ment de Roda i Bobog.

A Nyanon s’han fet dos mòduls de formació. Hi han assistit 34 
dones de 17 cooperatives.
El primer mòdul (Gestió d’una explotació agrícola) l’ha impar-
tit Mme NGO GWEM Anastasie Solange (especialista en 
gestió i plani�cació integral de boscos i territoris tropicals). 
Els sis principis de la seva sessió van ser: l’associacionisme, la 
responsabilitat, la transparència, la simplicitat, l’aprenentatge 
i l’aplicació.

El segon mòdul l’ha impartit Mme TCHASSEM Marie Louise 
que és la comptable d’ASAFRO. S’ha explicat com dur la 
comptabilitat d’un camp de mandioca, com enregistrar en 
un quadern les diferents operacions a partir d’una plantilla. 
Aquesta formació ha estat molt ben valorada per les dones. 
En acabar, totes van rebre el diploma de participació.



ADÉU a la PEPA ROCHA, també coneguda com la PEPA DE CANTONI

PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE:

QUINZENA SOLIDÀRIA DE CALELLA

La Pepa, casada amb en Xavier Batlle, va viure uns anys al Camerun (del 
1964 al 1967). Primer a Bot-Makak, ell treballant a la cooperativa ADNA, i 
després a Kribi a la cooperativa de pesca SOCOPEK.
Van tenir el seu �ll Xavier el 1966 i el van batejar a Bot-Makak;jo en sóc la 
padrina.
Ella treballava en feines de la casa (allò que en diuen “sus labores”) tot convi-
vint amb altres dones cameruneses. Molt, però molt, apanyada en qües-
tions manuals, fent nines i ninots, macramé i de forma especial el 
patchwork. Però la gran part de la seva vida va viure a Cantonigròs.
Una altra més que se’n va als 77 anys per descansar en pau, o això espero...
A reveure, guapa.
Maria Cinta (Primavera 2017)

Al mig de la foto, la Pepa, el seu �ll Xavier i la Cinta, la padrina

Es va celebrar a la seu del Club Deportiu de Hockey Terrassa al municipi de 
Matadepera, amb l’assistència de trenta socis. Es van revisar tots els projec-
tes actius del 2016, entre altres, les cooperatives de dones, el projecte A mà 
d’ensenyament en arts plàstiques, l’escola IMSHA, el grup Shuala Kwuali, 
l’agermanament Roda-Bobog, les activitats d’educació pel desenvolupa-
ment fetes a Catalunya, així com el darrer viatge de seguiment de projectes 
fet per Setmana Santa. Es va presentar i aprovar per unanimitat el Balanç 
econòmic del 2016 i els Objectius i Pressupost del 2017. Després d’un breu 
torn obert de paraules va concloure l’assemblea i vam dinar a les dependèn-
cies del mateix club. 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA [13 de maig]

VIATGE DE SEGUIMENT

La delegació d'AGERMANAMENT de Calella ha 
estat present a la Mostra d'Entitats del Sidral 
Solidari del dia 20 de maig. També ha col·labo-
rat en altres actes de la Quinzena que aquest 
any portava per títol “Trenquem murs”.
L'Ajuntament del municipi subvenciona el 
projecte IMSHA, l'escola de nenes i nens sords 
d'Eseka (Camerun). 

La major part dels viatges a Camerun organitzats per Agerma-
nament, com el realitzat aquest mes d'abril, tenen dos aspec-
tes importants: fer el seguiment dels projectes sobre el 
terreny i portar gent que es sensibilitzi amb el que allà es fa. 
Quan es torna d’aquests viatges hi ha el ressò cap a altre gent 
i això és molt important. Aquesta vegada van anar set perso-
nes, amb en Jaume Borràs al capdavant i les coordinadores 
del grup Logbicoies, la Marta Juanola i la Montserrat Brugue-
ra. Van visitar projectes i fer reunions a Badjob, Bot-Makak, 
Bobog i Logbikoi. A Bobog hi ha els projectes de l'agermana-
ment amb Roda: la maternal, les cooperatives de dones i els 
pous d'aigua. A Logbikoy la maternal, els camps i els molins 
per fer la pasta de mandioca. També s'hi va fer una reunió 
general amb totes les dones. En Jaume es va quedar alguns 
dies més per tal de treballar amb més profunditat amb 
ASAFRO i els coordinadors dels projectes IMSHA (l'escola de 
nens sords) i A MÀ-NI WOO (el taller de formació en arts plàsti-
ques).


