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SEMINARIS DE FORMACIÓ DE GÈNERE: L’ACCÉS A LA 
TERRA I EL CANVI CLIMÀTIC  
Un objectiu important del PAEF (Programme des activités 
economiques des femmes) d’ASAFRO, són els seminaris de 
formació a les associacions de dones o GIC. Aquests s’organitzen 
de forma regular sobre diferents temàtiques i facilitant el màxim 
d’assistència de dones. Aquest darrer semestre se n’han fet dos. El 
primer, el  mes d’agost sobre el dret de les dones a l’accés a la 
terra amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de la 
propietat de la terra per aconseguir una autèntica autonomia. Va 
comptar amb  48 participants a Boumnyebel i 37 a Nyanon i en 
aquesta ocasió el formador va ser NIDHA Didier. El segon seminari 
el va fer Mme NGO GWEM Anastasie Solange sobre la 
problemàtica del canvi climàtic en l’agricultura i la importància de 
ser respectuosos amb l’entorn.  Van participar 40 dones a Nyanon 
i 41 a Boumnyebel.  

 

 

EXPOSICIÓ DE  FOTOGRAFIES AL CENTRE CÍVIC LA 
SAGRERA 
Del 18 d’octubre al 9 de novembre al Centre cívic “La barraca” de 
La Sagrera i dins del programa Tardor solidària “En clau de gènere” 
de l’Ajuntament d Barcelona. L’exposició sobre el paper de la dona 
en l’economia rural del Camerun com a clau del manteniment de 
l’economia familiar, ha estat organitzada per en Josep Mª Rué. 
L’exposició es complementa amb un audiovisual sobre la realitat 
dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible com a reflexió. 
 
UNA RECOMANACIÓ: MAREMAR DE DAGOLL DAGOM 
Fins el 13 de gener al Teatre Poliorama: “L’única cosa que consola 
una nena sola en un camp de refugiats és la narració de la Història 
de Pèricles, príncep de Tir que es veu obligat a fugir del seu poble i 
de diferents indrets del Mediterrani on el mar el llença. La història 
va desgranant les peripècies que van viure els exiliats d’aquell 
temps antic i que es reprodueixen en el viatge que estan fent 
tantes persones obligades a deixar la seva llar avui. Dagoll Dagom 
ho representa amb nou personatges a escena que, amb l’expressió 
del cos i de la veu, ens permeten copsar el drama de l’exili, vides 
plenes de pèrdues i naufragis i al mateix temps experimentar el 
consol de la generositat de les persones que es creuen en el camí”. 

AIGUA NETA I SANEJAMENT, SISÈ OBJECTIU DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030 
Alguns gestos de la nostra vida diària ens semblen normals, com 
que de les aixetes de casa hi surti aigua per beure, rentar-nos les 
mans o la roba, cuinar... 

A moltes zones del món això encara no és possible. Nens i nenes 
de molts pobles del Camerun, amb els que nosaltres tenim 
relació, es troben en aquesta circumstància i han de fer 
diàriament quilòmetres per obtenir-ne. 

Agermanament i ASAFRO -la nostra contrapart-, juntament amb 
l’empresa camerunesa H2O Potable -amb la que ja hem 
col·laborat en altres ocasions- començaran la construcció de sis 
pous durant el primer trimestre del 2019 gràcies als ajuts rebuts 
dels Ajuntaments de Vic i Cambrils així com de donacions, per 
abastir d’aigua potable les poblacions de HENGEGE, IMBUS 
MISSION CATHOLIQUE, AKAA, KOMBÉ (Log-Bouth) i LIHONG de 
BOT MAKAK i LOBÉ de KRIBI. És una de les nostres contribucions 
per a l’assoliment d’aquests objectius. 

 
PRESENTACIONS DEL NOU LLIBRE “SAVIESA EN COLORS 
AFRICANS” 
Tal com s’explica a la contraportada, el llibre pretén fer-se ressò del 
que diu el cantant senegalès Ismaël Lô en la cançó Jamma Africa: 
“siguis on siguis no oblidis l’Àfrica”. Fa temps que hauríem d’haver 
fet cas d’aquest clam que ens hauria ajudat a descobrir que les 
societats africanes són, abans de tot, un formiguer de vida, sovint 
invisible als ulls del món. El recull dels cinquanta textos -africans i 
no africans- d’àmbits com la filosofia, la literatura, l’art o l’activisme 
social, l’han fet en Ramon Bufí i l’Ester Busquets. Les cinquanta 
fotografies que acompanyen els textos són d’en Francesc Admetlla, 
del viatge de cooperació d’aquest estiu. 
  
Barcelona, 14 de novembre. Amb Esther Barbé -catedràtica de 
Relacions internacionals de la UAB-. 
Roda de Ter, 30 novembre. Amb Xavier Baurier -animació musical-. 
Manresa, 12 desembre. Amb Fina Farrés -presidenta d’Inshuti i 
membre del Consell Municipal de Solidaritat de Manresa-, Joan 
Aurich i Pere Culell -cooperants al Camerun-. 
La presentació dels actes l’ha fet el periodista Ferran Sardans. 
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EN MEMÒRIA D’EN QUIM JOVER 
Company des de l’inici d’Agermanament, va morir a l’octubre i 

compartim amb vosaltres l’escrit d’en Tomeu Amat en el seu 

record. 

 
En Quim era un gran amic meu, tots ho sabeu. Un dels més estimats 

dels molts que he tingut a la vida. No cal dir que el seu traspàs m’ha 

dolgut profundament. Als anys de joventut, en Victorià Cunill, en 

Quim i jo, érem el que se’n diu bons companys -ens deien el trio de 

la benzina-, però tres esdeveniments ens van fer inseparables i van 

determinar el futur de les nostres vides. Van ser els cursets de 

cristiandat, “els de colores”, un vertader revulsiu espiritual, origen 

del nostre comú anhel per esdevenir missioners; la decisió conjunta 

d’anar-nos a formar al seminari de Burgos i la marxa cap al Camerun 

-encara seminaristes- on després de ser ordenats sacerdots pel 

Bisbe Mongo a la muntanya de Ngoglituba, ens vam llençar com a 

vicaris de rectors camerunesos, a treballar per la salut espiritual i el 

progrés material, dels nostres feligresos. No estàvem sols, érem 

part d’un equip de cooperants catalans, format per capellans i laics, 

nois i noies, vivint en estret contacte amb gent del país. Si havíem 

deixat els nostres pares i germans, allà vam trobar una segona 

família, catalano-camerunesa, avui dia encara vivent, malgrat que 

molts dels seus membres han deixat aquest camí, per passar a 

l’altra riba. En Quim ha estat l’últim de fer-ho. 

Aquells anys del Camerun, van ser uns anys d’entrega sense mesura 

al nostre ideal comú, en els que en Quim, combinant l’activitat 

pastoral amb la de desenvolupament social i econòmic, va mostrar 

la gran riquesa que portava a dintre: Una profunda fe en Crist, una 

intel·ligència brillant amb matisos d’astúcia i picardia i una 

indomable voluntat de servei al proïsme; tot això, embolcallat amb 

un caràcter jocós, rialler, que enamorava a tothom -i a tota dona- 

per la seva simpatia. 

Al Camerun, el trio de la benzina, es va diluir ràpidament dins un 

grup més ampli, bilateral i agermanat, on ho compartíem tot: 

esperances i projectes, alegries i penes, fins i tot els pocs diners que 

teníem. Aquella insòlita aliança catalano-camerunesa que esdevenia 

cada cop més íntima i propera, en Quim la va segellar 

definitivament al casar-se amb la Josefina. D’ençà d’aquella unió, i 

d’altres semblants de membres de la colla, “agermanament” s’ha 

convertit en símbol d’unió indissoluble de cultures diferents, 

portadora de nous fruits, que integren els valors i virtuts de cada 

una. 

Teo, Margarida, Mercè, Agustí, Joan, no us ho dic en nom propi, 

sinó en el dels membres de la vostra “segona família”, la dels de 

catalans que tenim el Camerun com a segona pàtria i la dels 

camerunesos, nascuts o residents a casa nostra: Us estimem. Podeu 

comptar amb nosaltres. No sou nebots, però si fills dels nostres 

germans -en Quim i na Josefina- una parella meravellosa, que 

tindrem sempre al fons del cor i en el lloc més ben guardat de la 

nostra memòria! 

EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
IES Antoni Pous de Manlleu, octubre. Xerrada a 2n d’ESO de la 

Delegació a Osona sobre el treball fet a Bobog aquest estiu. 

Escola Pere Torrent de Lloret de Mar, novembre. Contes 

africans a 2n de primària i P5 a càrrec de la Maria Guri i la Pili 

Fidalgo de les Delegacions de Calella i Lloret de Mar. 

Col·legi de Sant Miquel dels Sants de Vic, novembre. Xerrada 

als alumnes de 3r d'ESO sobre Bobog-Camerun. 

Escola Freta de Calella, novembre. Xerrada de sensibilització a 

tres grups de 2n ESO. 

IES Bisbe Sivilla de Calella, novembre. Xerrada de sensibilització 

a un grup de 2n d’ESO. 

Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus, desembre. Contes a 

cau d’orella amb l’Inongo-vi-Makomé. 

 

ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS 
Calella. Participació a l'exposició Calella és solidària i a l’estand 

del Consell municipal de la solidaritat a la Fira de Calella i l'Alt 

Maresme, així com a la Quinzena solidària i el Sidral solidari. 

Cambrils. Participació a la Mostra d’entitats al Parc del 

pescador. 

Vic. Representació de l’obra Buscant la felicitat d’en Jordi Jump 

a l'Orfeó i entrevista al programa Regala petons de Ràdio Vic. 

Matadepera. Participació en un estand a la Taula de Solidaritat i 

Cooperació de la Festa Major. Organització de les sessions 

mensuals de meditació. 

Roda de Ter. Participació en un estand de l’Agermanament 

Roda-Bobog a la Fira de Pont a Pont. 

Sabadell. Participació a la fira MESCLA'T, la festa de la 

convivència, la solidaritat i la inclusió social. 

 

Aprofitem aquestes notícies, de les que 
us volem fer partícips, per agrair la 

confiança que heu posat en nosaltres i 
desitjar-vos unes Bones Festes. 

 

PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE: 

             

            
 

          

       

 

             
 


