Abril 2017

# Núm. 14

DES DE LA RAMBLA
CAMERUN

Els primers mesos d'aquest 2017 la coordinadora dels Projectes de dones
-la Juliette- i el director d'operacions d'ASAFRO -en Bayiha-, han estat fent
visites de seguiment a les zones de Boumndjack i Bobog. Aquest any
seran 49 les cooperatives que rebran crèdits: un 68% seran pel cultiu de la
mandioca i un 15% per fer petit comerç. La resta faran cultius d'espècies i
verdures, petites granges de pollastres i venda d'oli de palma.

A la zona de Bot-Makak s'han visitat els poblets de Kombé i Bobog II de
438 i 279 habitants, respectivament. S'hi ha fet les primeres reunions per
tal de conèixer les 7 cooperatives que es dediquen a l'agricultura: macabo,
pistache, blat de de moro i cacauets.

La Cooperativa Femmes eleveuses de Ngui-Libobi, tot i el nom, no tenen
actualment cap granja sinó que es dediquen al cultiu de la mandioca. Han
rebut dos crèdits, al 2014 i 2016.
Mandjandjang té dues cooperatives: les Femmes Capables et Dynami
ques i les Jeunes femmes de distinction. Ja preparen els camps per la
nova temporada amb el tercer crèdit.

TROBADA DEL GRUP SHUALA KWUALI (AMISTAT) [abril]

A la zona de Nguibassal s'han visitat els tres pobles amb cooperatives:
Boumdjack, Ngui-Libobi i Madjandjand. A la imatge hi ha a les dones de
la GIC Fesobo de Boumdjack.

SALVADOR CORTADELLAS

El grup Shuala Kwuali va fer la seva reunió anual, coordinada per la Carme
Braulio, a La Sagrera i hi van participar una seixantena de dones. La Natàlia

Celebrem la recuperació del seu procés de malaltia contreta en l'estada
de seguiment i coordinació del projecte A MÀ de Bot-Makak. Esperem
que torni a ser aviat amb nosaltres.
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fetes amb les aportacions de l'any passat.
El Shuala Kwuali va iniciar el seu camí ara fa 18 anys per iniciativa d'un
grup de dones que havien estat treballant a l'Hospital de Ngovayang
(Camerun) i que volien continuar l'amistat amb les dones cameruneses.
Cinta Compta, Tònia Cortadellas, Assumpta Mas, Marta Sellarés, Mercè
Tena i Montserrat Xicola. I a les que ja ens han deixat com l'Angeleta
Sanmartí.

agermanament@agermanament.org

www.agermanament.org

www.facebook.com/agermanament.org

Podeu llegir la Memòria de l'any 2016 a la nostra web, a l'apartat MEDIATECA > MEMÒRIES I REVISTES

FIRES A SABADELL [octubre] SEVA [octubre] RODA DE TER [desembre] ARTÉS [abril]

EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT:
TALLERS A LES ESCOLES DE
MATADEPERA, REUS I SABADELL

REUNIÓ DE LES DELEGACIONS
CAMERUN. NEGRE SOBRE BLANC QUE TREBALLEN PEL PROJECTE
[novembre-desembre]
IMSHA [març]

El "bagul misteriós" amb els contes i els tallers de
fang s'han fet a més de 20 escoles i a 1.200 nenes i
nens. A Matadepera els han fet la Tònia Cortadellas i la Isabel Renom, a Reus l'Inongo i a Sabadell
la Maria Guri amb la col·laboració de la Montserrat
Gaspar i l'Erol Illery.

després del viatge que, juntament amb altres
cooperants de Roda i les Masies, van fer al
Camerun. Dues de les presentacions fetes han
estat a Roda de Ter i a la seu d'Agermanament a La
Rambla.

SUBVENCIÓ A CALELLA [febrer]

La Maria Guri i l'Antoni Cabré van recollir a
l'Ajuntament de Calella la subvenció de l'empresa
GESTVIA per a l'escola IMSHA de nenes i nens
sords a Eseka (Camerun).

CONCERTS A MATADEPERA
[novembre] I RUPIT [abril]

A la Cantada Solidària de Matadepera van participar el grup Gospel de Gurb i el grup Terral de
l’Empordà amb cançó mediterrània per al projecte
A MÀ.
A l'església de Sant Miquel de Rupit va fer el
concert el Cor Gospel per a l'escola maternal de
Logbikoy.

Després de l'estada de la Natàlia Lagunas a
Camerun fent formació i seguiment del projecte
de l'escola de nenes i nens sords, es va fer el mes
de març una reunió a Calella amb les delegacions
Maria Guri i la Montse Gaspar de Calella, la Rosa Bes
de Pineda i la Pili Fidalgo i el Juan Tecles de Lloret
de Mar.

Lafede.CAT [novembre]

Vam ser presents amb el nostre delegat, en Manel
Mas, a la segona Assemblea de l’any. Es va fer
balanç de la implementació del pla estratègic
2016-2017, es van debatre i aprovar els pressuposJustícia Climàtica.

PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE:

