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Es va celebrar a Vic amb l’assistència de quaranta socis. Es van 
revisar tots els projectes actius del 2017. També es va presen-
tar i aprovar per unanimitat el Balanç econòmic del 2017 i els 
Objectius i Pressupost del 2018.

Juny 2018

Els nostres companys Salvador Cortadellas i Natàlia Lagunas 
van fer el viatge anual de seguiment: en Salvador coordinant 
el projecte A MÀ - NI WOO d'ensenyament d'arts plàstiques a 
la localitat de Bot Makak i la Natàlia el projecte IMSHA, 
l’escola de nenes i nens sords a Eseka. Es van reunir amb els 
mestres i professors, �xant els objectius dels propers mesos, 
assistint a les classes i veient-ne el funcionament... A mig camí 
entre Bot Makak i Eseka es troba la localitat de Boumnyebel i 
allà es van reunir amb en Bayiha -director de la nostra 
contrapart ASAFRO-, Charles Kooh II, president d'ASAFRO i la 
seva dona Esther.

PASQUA A BOUMNYEBEL [març]

COL·LABORACIÓ DEL FESTIVAL DE MÀGIA TRÈVOL’H 

El festival de màgia de L'Hospitalet de Llobregat TRÈVOL'H, va 
escollir AGERMANAMENT per fer donació de la recaptació de 
les diferents gales per al projecte de la “Casa de la cultura i el 
saber” de Lobé a Camerun. A l'acte de lliurament, al Centre 
Cultural Sant Josep, van assistir l'Inongo-vi-Makome i l'Antoni 
Cabré.  Més informació: http://magialh.info/cooperacio/

El village de Badjob es troba a l’arrondissement de 
Messondo i té uns 2.500 habitants. Hi treballen tres grups o 
GIC (Grup d’Iniciativa Comuna) de dones coordinats per 
ASAFRO, la nostra contrapart a Camerun. El GIC PROPALBA 
(Producteurs de bananiers, manioc, plantains de Badjob - 
Gare) és de 5 dones i treballa un camp comunitari de 
mandioca de 2 ha amb un crèdit de 300.000 fcfa del que ja 
n’han tornat 2/3 parts. A la fotogra�a hi ha el molí que van 
rebre el mes de gener  per transformar la mandioca abans 
de vendre-la. El grup AFDB (Association Femmes de 
Decision de Badjob) treballa un camp de palmeres i en 
comercialitza els seus productes. Han rebut aquest any un 
crèdit de 300.000 fcfa i han assistit a tres seminaris de 
formació. Finalment el grup FHAC també ha rebut 300.000 
fcfa per fer cultiu de mandioca, macabo i pistache i han fet 
dos seminaris de formació. Un d’ells és el de “Treball i 
dinàmiques de grup” ja que és un GIC antic que reprèn el 
treball en comú.

ELS GICS DE DONES DE BADJOB

L'aigua és present a l'Objectiu de desenvolupament 6 de les 
Nacions Unides que en vol garantir la seva disponibilitat, la 
seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.
La construcció de pous d'aigua és un del principals 
projectes d'Agermanament sense fronteres. De moment se 
n'han fet uns quaranta repartits en poblets dels 
departaments Nyong et Kelle, Ocean i Sanaga Maritime de 
Camerun i n'han sortit bene�ciades més de 10.000 persones 
d'aquestes localitats que han passat a tenir aigua potable.

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA  [22 març]



EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT A LES ESCOLES
Durant el trimestre s’han anat fent els tallers dels “Contes 
africans” i del “Bagul misteriós” a les escoles de Lloret de Mar i 
Pineda de Mar. Les activitats les coordina la Maria Guri amb la 
col·laboració de la Rosa Bes i la Montse Gaspar.
Aquest any la Maria també s’ha fet càrrec de tota la 
sensibilització als nens i nenes de l’escola escola Emili 
Carles-Tolrà de Castellar del Vallès amb la col·laboració de la 
mestra de l’escola Amparo Sanchez. Aquesta escola està 
agermanada amb l’escola IMSHA. En aquest cas han fet també 
els tallers d’alimentació, llengua de signes i debats sobre qui 
és pobre i qui és ric amb els nens i nenes més grans de sisè.
El 17 de juny, a la Festa de �nal de curs, Agermanament va 
tenir un protagonisme especial per dos motius. En primer lloc 
el director de l’escola va fer lliurament dels diners recollits 
durant l’any en activitats organitzades per l’escola i per 
l’AMPA. En segon lloc, la Gisela, l’Aina, l’Esperança, la Maria i la 
Raquel van estar fent al llarg de la tarda els tallers de 
maquillatge, trenetes, màscares i punts de llibre, per on van 
anar passant gran nombre de nenes i nens.

PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE:

ACTES DE LES DELEGACIONS

· Conferència de l’ONG PROACTIVA OPEN ARMS: "Defensa i 
denúncia dels drets humans al mar" a Matadepera, organitzat 
per la Isabel Renom i la Tònia Cortadellas, on també es va 
explicar la tasca d'acompanyament de persones refugiades a 
Terrassa.
· Representació de l’obra BUSCANT LA FELICITAT al teatre de 
Gurb. L'autor i actor de l'obra és en Jordi Jump. Hi van assistir 
un centenar de persones que el van poder acompanyar en el 
viatge buscant la felicitat a Camerun. La recaptació es va 
destinar a l'escola maternal de Log Bikoy a Camerun.
· Conferència de Ramon Bufí i l'Ester Busquets a Sant Vicenç de 
Torelló per presentar el projecte de cooperació a Bobog i el 
llibre “Imatges del Camerun. Veus del món”.

FIRES A ARTÉS CALELLA I CAMBRILS

Aquests mesos hem estat presents en tres �res. La Maria 
Picanyol a la 58ena Fira d'Artés, la Maria Guri i la Montse 
Gaspar a la Quinzena Solidària de Calella per 12è any i el 
David Garcia, la Suni Clúa i l’Inongo-vi-Makomé a la 61a edició 
de la Fira Multisectorial de Cambrils. És important aquesta 
tasca de difusió de les activitats d’Agermanament en tots 
aquells Ajuntaments que �nancen projectes.

TROBADA ANUAL SHUALA KWUALI [9 de maig]

Per 19è any es va celebrar aquesta trobada al Centre Cívic “La 
Barraca” de La Sagrera. La Maria Guri va presentar les novetats 
de l'escola IMSHA de nens i nenes sords d'Eseka (Camerun) 
que ens va fer arribar la Natàlia Lagunas, coordinadora del 
projecte. El grup Shuala Kwuali -coordinat per la Carme 
Braulio i el Camil Padró- ha col·laborat econòmicament amb 
aquest projecte els darrers anys. Al �nal de l'acte es va repartir 
un punt de llibre a totes les assistents.

20 ANYS D'AGERMANAMENT ENTRE LES PARRÒQUIES
DE LA BONANOVA I BOT MAKAK [27 maig]
A les misses del cap de setmana se'n va parlar tot recordant 
els projectes que s'ha ajudat a fer en aquests anys: pous 
d'aigua, cooperatives de dones i homes que es dediquen a 
l'agricultura i, en el camp de l'educació, construcció i 
rehabilitació de tres escoles de Bot Makak (maternal, 
ensenyament primari i secundari). Les col·lectes fetes seran 
destinades a noves col·laboracions. Tots els assistents van 
rebre un punt de llibre de record.

CURTMETRATGE DEL PROJECTE REACCIONA [4 de juny]

Es van presentar a CosmoCaixa els curtmetratges del 
“Projecte Reacciona, taller de cinema”, fets per diferents 
instituts aquest curs 17-18. Els alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Francisco de Goya de Barcelona van triar 
AGERMANAMENT per elaborar el seu curt. Aquest projecte 
busca la sensibilizació en temes de cooperació a través del 
llenguatge audiovisual.
Us animem a veure’l: https://vimeo.com/273177775


