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FORMACIÓ PER A LES AGRUPACIONS DE DONES
Durant l’any 2017 s’han fet set cursos en tretze sessions, des del mes de maig al desembre. Algunes d’aquestes formacions han
estat impartides per membres d’ASAFRO (la contrapart d’Agermanament al Camerun), com en Bayiha (coordinador general),
la Juliette Mbog (coordinadora del PAEF -programa d’activitats econòmiques de les dones-) i la Marie Louise Tchassem
(comptable). Altres s’han fet amb especialistes, com Anastasie Gwen (tècnica en gestió integral de boscos i territoris tropicals)
i el seu col·laborador Didier Nidha.
A continuació hi ha els cursos impartits:
· Gestió i comptabilitat d’explotacions agrícoles. L’han fet les 42 GIC que tenen actualment camps de mandioca i altres
cultius.
· Gestió i dinàmiques de grup. L’han fet cinc cooperatives noves d’aquest any i dues que tenen problemes d’organització.
· Formació pràctica en tècniques agrícoles modernes. És una formació que es fa en el propi camp i per totes les dones
de la GIC. L’ha fet la GIC FELOPE de Kombé que començarà aquest any.
· Lideratge femení i lluita contra la pobresa en el medi rural. Hi han participat les cinc cooperatives noves de Bobog.
· Comercialització dels productes agrícoles. L’han fet 46 GIC que tenen camps de cultiu o que els començaran aviat.
· La resiliència de l'agricultura familiar al canvi climàtic i ambiental. L’han fet 51 GIC i hi han assistit la presidenta i la
delegada o secretària de cadascuna.
· Formació pràctica en la utilització dels molins. Es va fer el mes de desembre coincidint amb el lliurament de cinc molins
elèctrics a 7 GIC (dos són compartits entre dues GIC). Aquests molins faciliten totalment la feina de trituració de la
mandioca per tal de transformar-la posteriorment.

El molí nou de la GIC POPALBA (Producteurs de bananiers, manioc, plantains
de Badjob-Gare). Tenen un crèdit de 300.000 fcfa (455€) de l'any 2016 per
cultivar un camp de 2 hectàrees de mandioca. Ja n'han tornat 2/3 parts i, amb
la venda del que han recollit ara, retornaran els que els hi queda.

Foto de fi de curs de les dones participants a la formació “La resiliència de
l'agricultura familiar al canvi climàtic i ambiental”.

PRESENTACIÓ D’UNA GIC
La GIC ASFEDO (Association des Femmes Dynamiques
d’Omog) es troba al poblet d'OMOG, d'unes 350 persones. Són
un grup de 13 dones, i cultiven la mandioca. En formar part del
grup cada dona aporta a l'associació un camp d'una hectàrea.
El grup va rebre el 2016 un crèdit de 300.000 fcfa (uns 450 €), i
l'han retornat en dues vegades. Durant l'any 2017 han assistit a
tres jornades de formació organitzades per ASAFRO, amb
subvencions dels Ajuntaments de Sabadell i L'Hospitalet de
Llobregat: Gestió i comptabilitat d’explotacions agrícoles,
Comercialització dels productes agrícoles i La resiliència de
l'agricultura familiar al canvi climàtic i ambiental.
Al viatge de seguiment de l'estiu del 2016 d'un grup
d'Agermanament, així com a les visites de coordinació fetes per
ASAFRO, s'havia parlat de la necessitat de tenir un molí per
facilitar la tasca de transformació de la mandioca. Finalment
l'han pogut tenir aquest mes de gener. La nostra enhorabona a
les dones d'ASFEDO pel treball que estan fent.

SEGUIMENT DELS PROJECTES A CAMERUN
Durant el mes de març hi haurà tres persones d’Agermanament que faran seguiment de projectes: la Natàlia Lagunas (escola
IMSHA d’Eseka), el Salvador Cortadellas (projecte A MÀ NI WOO de Bot-Makak) i l’Inongo VI Makomé (Casa de la cultura de La
Lobé). Us desitgem que tingueu molt bona estada!
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IMATGES DEL CAMERUN, VEUS DEL MÓN [desembre]
Es va publicar el llibre d’en Ramon Bufí i l’Ester Busquets amb imatges
de Camerun: “un àlbum de 50 fotografies d'aquest país africà i 100
pensaments, espigolats de la cultura africana i en la cultura d'arreu del
món, per tal de convidar el lector a reflexionar sobre aspectes importants
de la vida que, al llarg dels segles, han preocupat i interessat la humanitat.
Establint ponts entre les cultures volem convidar el lector a deixar-se
impactar per les imatges, però, alhora, volem ajudar-lo a descobrir el
poder, la força i la saviesa que hi ha darrere de tantes veus africares, i
d'arreu del món”. Del llibre se n’ha esgotat la primera edició, de 1.000
exemplars, i s’ha ja editat la segona. Es va presentar al teatre Eliseu de
Roda de Ter, el 26 de novembre, i a l’acte van intervenir les escoles Verge
Sòl del Pont, Emili Teixidor, IES M. Martí Pol, el jardí d’infància i l’escola de
música El Faristol.

RODA DE TER [novembre]

SABADELL [novembre]

Ens va visitar l'abbé Claude Yedè, que és qui coordina, amb
ASAFRO, la construcció de pous d’aigua a Camerun.
Amb en Jaume Borràs, en Ramon Bufí i l’Helena Mínguez, van
visitar les escoles Verge del Sòl del Pont i Emili Teixidor, així
com l’Institut Miquel Martí i Pol, de Roda de Ter, i l'institut
Miquel Pol, com a part de la sensibilització del projecte
d’agermanament entre Bogog i Roda.

L'Escola oficial d'idiomes de Sabadell ens va fer una aportació
de 784€ de la recaptació de la panera de Nadal i del mercat
solidari fet al vestíbul de l'escola. El lliurament dels diners es
va fer a la cloenda de la festa de Nadal. A la imatge hi ha en
Marcel Torras, de la delegació de Sabadell i en Màrius Bosch,
coordinador pedagògic de l'EOI. L'aportació s’ha destinat a
l'Escola IMSHA de nenes i nens sords d'Eseka.

LLORET DE MAR [febrer] PINEDA DE MAR [març]
La Maria Guri i la Rosa Bes van anar a les escoles Pere Torrent,
de Lloret de Mar, i Jaume I, de Pineda de Mar, amb un bagul
misteriós que contenia tota mena de records, robes,
instruments, joguines… Cada objecte que sortia del bagul
era motiu d'una petita narració o història.
El objectius concrets d'aquest taller són: valorar altres
cultures i maneres de viure, comprendre el valor dels
objectes, reflexionar sobre si tenir més coses fa ser més feliç,
crear curiositat per altres cultures i altra gent, i aprendre a
utilitzar els recursos que es tenen a prop, creant una
consciència sostenible.

MATADEPERA [març]
Des d’aquesta delegació la Isabel Renom i la Tònia treballen
per l'acompanyament de persones refugiades que arriben a
Terrassa. Han organitzat dues conferències: Defensa i
denúncia dels drets humans al mar, de l’ONG Proactiva Open
Arms i Ser refugiat i sobreviure a les adversitats, amb la Nadia
Ghulam, de l'ONG Ponts per la Pau. Properament hi haurà la
presentació de la Plataforma Refugiats Benvinguts, que té
l'objectiu de facilitar l'allotjament a les persones refugiades
que arriben a la segona etapa de l'acolliment. Trobareu la
informació al nostre web.

REUNIÓ DEL PROJECTE “Casa de la cultura de La Lobé”
Es va fer una trobada amb l’Inongo VI Makomé -coordinador
del projecte-, el David Garcia i la Suni Clúa -delegats
d’Agermanament a Cambrils i Tarragona, respectivament-. Es
va preparar el proper viatge de seguiment així com els
objectius per als projectes a presentar a Cambrils i Reus.

PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE:

