DES DE LA RAMBLA
ASSEMBLEA D’ASAFRO
El mes de gener es va fer l’assemblea general de la nostra
contrapart ASAFRO a Boumnyebel. Es van revisar els projectes
fets durant any anterior i es va planificar la feina a fer al llarg del
2019. L’assemblea va estar presidida per M. Charles Kooh
-president d’ASAFRO- i Antoni Cabré -director
d’Agermanament-. Van participar M. Bayiha -director
d’operacions- i Mme. Juliette Ngo Mbog -coordinadora del PAEF
(Programme des activités économiques des femmes) així com
els líders representatius de les associacions coordinades per
ASAFRO.
Pel 2019 continuarà sent important la formació -teòrica i
pràctica- que es farà a Boumnyebel o als villagesmés allunyats
de Nyanon o Sepp, així com l'ajut als plans de descentralització
de l'administració a través dels PNDP (Plans Nacionals de
Desenvolupament Participatiu), ja que els ajuntaments han de
ser actors del desenvolupament.
Es faran 2 reunions ordinàries a l'any: una al gener per elaborar
el pla d'acció de l'any i l'altra a finals d’any per avaluar i fer
balanç.

FORMACIÓ TIC A BOUMNYEBEL
ASAFRO va organitzar un seminari de formació en les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) amb
l’objectiu d’aconseguir que els participants introdueixin en les
seves pràctiques agrícoles, l’ús de les TIC. Aquesta formació va
ser feta per Mr. MBOCK Michel Claude, enginyer de
telecomunicacions que va assenyalar aquests objectius
específics: Reforçar la capacitat de les agricultores per utilitzar
les TIC, crear una xarxa dinàmica entre totes les dones que
supervisa ASAFRO, crear un sistema d'informes entre grups de
dones i ASAFRO i dotar les dones líders d’un mòbil. Van assistir 5
representants de Nyanon, 2 de Boumndjack, 1 de Nguibassal, 2
de, Sepp, 2 de Limoug-Lihog, 1 de Bogso, 1 de Song-Bassong, 1
de Badjob, 1 de Mahomy, 2 de Bobog i 2 de Ngog-Mapubi.
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COMENÇA LA CONSTRUCCIÓ DE LA UNITAT DE
TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE
MANDIOCA
Per construir infraestructures resilients, promoure la
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (9è
Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides) s’ha engegat la construcció d’una Unitat de
Transformació i Comercialització de productes agrícoles a la
localitat de Boumnyebel (departament Nyong et Kéllé de la
regió Centre). Constarà d’una nau amb les màquines necessàries
per a la transformació així com un punt de venda dels
productes.
La seva activitat té una estreta relació amb el PAEF: fins ara la
producció, principalment de mandioca, s’utilitzava per al
consum familiar i l’excedent es venia als mercats locals sense
transformar o amb una primera transformació en pasta de
mandioca amb el molí que se’ls hi ha subministrat a algunes
associacions. Amb la UTC es recollirà la producció no destinada
al consum familiar i es transformarà -en el cas de la mandiocaen tapioca, cuscús, sèmola, farina, xips… També facilitarà la
venda al mercat de Boumnyebel: un dels principals mercats de
Camerun i en una cruïlla important de carreteres, que permetrà
l’arribada dels productes a zones més allunyades com Douala i
Yaoundé.

PUBLICACIÓ D’UN LLIBRE D’EN TOMEU AMAT
En Tomeu amb tenacitat i amb moltes estones dedicades a
escriure les seves memòries, acaba d'editar el llibre 
“Mirant en
enrere. Diari d'un llarg pelegrinatge”. És un rosari de vivències i
de records que té ganes de compartir amb la família i els amics.
Històries de Matadepera, de Terrassa, de. Burgos, del Camerun,
del reciclatge a París i del treball de cooperació en diferents
països: l'Afganistan, Costa d’Ivori i altres països africans. També
les seves vivències com a funcionari a la Comunitat Europea,
com a jubilat tornant a Catalunya i també com a pare i com a
avi. Darrera les ratlles hi trobareu el seu somriure, el seu bon
humor i la seva passió per la feina ben feta. Tònia Cortadellas

Acte de lliurament
d’un exemplar del
llibre a
Agermanament el
dia de l’Assemblea
General Ordinària
a Manresa.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA D’AGERMANAMENT
A MANRESA [6 ABRIL 2019]
Es va celebrar l’AGO a Manresa amb l’assistència de trenta-sis
socis. Es van revisar els projectes actius del 2018: el programa
de cooperatives de dones (PAEF) i la construcció de la Unitat de
transformació i comercialització de mandioca (UTC) a
Boumnyebel i els projectes educatius IMSHA (escola de nens
sords) i A mà – Ni woo (arts plàstiques). La delegació d’Osona va
fer el resum de les activitats de sensibilització dutes a terme i
dels projectes en què col·laboren directament (maternals de
Bobog i Log Bikoy, pous i associacions de dones de Bobog). La
delegació de Sabadell va explicar la seva participació activa en la
Comissió Permanent del Consell de Solidaritat i Cooperació, en
la revisió del Pla director que prioritza les línies dels drets
humans i gènere com a prioritaris en la cooperació actual. La
nova delegada de Matadepera va exposar les activitats fetes,
entre altres, les meditacions mensuals i els tallers a les escoles.
Finalment la delegació de Calella va informar de la seva
participació en les activitats organitzades pel Consell Municipal
de Solidaritat i va explicar que, després de molts anys de
col.laboració amb IMSHA, enguany es demanarà subvenció pel
projecte PAEF. De tots els projectes en trobareu més informació
al nostre web.
Es va aprovar per unanimitat el Balanç econòmic del 2018, els
Objectius i Pressupost del 2019 i la composició de la nova Junta.
Finalment, es va presentar la nova delegació de Manresa,
amfitriona de l’assemblea, va haver un torn obert de paraules i
la jornada va acabar amb un dinar.

ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS
Matadepera, Parc Pep Ventura, gener-febrer-març. 
Sessions de
meditació mensuals.
Sant Pere de Torelló, gener. Presentació del llibre "Saviesa en
colors africans".
Sant Hipòlit de Voltregà, Biblioteca Marquès de Remisa, febrer.
“Històries de la selva africana” de l’Inongo-vi-Makomé i taller del
“Bagul misteriós”.

Matadepera, Casal de cultura, febrer. Concert del Cor de l’Escola
d’actors de Barcelona.
Centelles, Sala de Vidre, febrer. Presentació del llibre "Saviesa en
colors africans".
Sant Joan de les Abadesses, Palau de l’Abadia, febrer.
Presentació dels projectes d’Agermanament.
Vic, Ràdio Vic, febrer.Entrevista a la delegació d’Osona.
Lloret de Mar, Escola Esteve Carles, febrer. EPD amb el Taller del
bagul misteriós” i el “Taller de contes”.
L’Hospitalet de Llobregat, Tecla Sala, març.Acte de cloenda del
Pla Director de Cooperació internacional dels darrers quatre anys.
Vic, llibreria Muntanya de llibres, abril. Presentació del llibre
"Saviesa en colors africans".
Les Masies de Roda, Sala Polivalent, abril. Concert del Cor
Gòspel Gurb.
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