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Presentació de l’entitat
Agermanament sense fronteres.
Presentació.
Amb més de 50 anys d’història prèvia de col·laboracions
i d’ intercanvis Nord--Sud i Sud-Nord, Agermanament
sense fronteres es va constituir l’any 1996 com a una
organització no-governamental pel desenvolupament, de
dret català i afiliada a la Federació Catalana d’ONG per
la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament.
Actualment compta amb 458 socis.
Organigrama.
L’Assemblea General de socis és l’òrgan sobirà que es
reuneix una vegada a l’any i determina les grans decisions,
entre les quals hi ha l’elecció de la Junta Directiva, la
qual, segons els darrers estatuts, administra l’associació.
No obstant, en el nostre cas, l’organisme de funcionament
operatiu pel dia a dia és l’anomenada Mesa, òrgan
col·legiat, els membres de la qual hi són en funció de la
responsabilitat assumida en els diferents grups de treball.
L’any 2012 hi han format part:
Bartomeu Amat Armengol, publicacions i president de la
Junta.
Jaume Borràs Farrés, responsable Grup Àfrica i
vicepresident de la Junta.
Elisabeth Torner Lassalle, afers jurídics i secretària de la
Junta.
Joan Garcia Xuclà, responsable de finances i tresorer de
la Junta.
Ricard Cunill Jutglar, responsable grup d’educació pel
desenvolupament (GED).
Angel Garcia Marinas, Delegació de Madrid.
Natàlia Lagunas Prat, Projecte Imsha.
Manel Mas Franch, grup Xile i publicacions.
Jaume Rodri-Febrer, portaveu.
Maria Guri Masvidal, responsable de les delegacions.
Antoni Cabré Segarra, director i relacions amb la Federació
Catalana d’ONG.
L’Oficina Tècnica és l’òrgan executiu del dia a dia, seguint
les directrius de la Mesa.
Com a persones contractades, hi treballen:
Antoni Cabré Segarra, director.
Arantxa González Baron, tècnica.
Col·laboren, regularment, com a voluntaris (a més de les
persones que formen part de la Mesa):
Camil Padró Blanch, comptable.
Tònia Cortadellas, grup Àfrica
Mercè Tena, grup Àfrica
Josep Mª Rué, comunicació.
Montserrat Torramilans, comunicació.
Manel Guerrero, gestió administrativa
Delegacions i responsables
Maresme
·Calella- Maria Guri Masvidal
·Pineda de Mar- Rosa Bes Campeny
·Arenys de Munt- Teresina Rosell
Selva
·Lloret- Pilar Fidalgo del Teso
Baix Llobregat
·Esparreguera- Carmina Bosch

Vallès Occidental
·Sabadell- Marcel Torras
·Castellar del Vallès- Natàlia Lagunas Prat
·Matadepera- Isabel Renom
Tarragonès
·Tarragona- Suni Clua Monreal
Baix Camp
·Cambrils- Cinta Matan Ballesté
·Reus- Tonyi Simó Vilalta
Alt Empordà
·Figueres- Dolors Quer i Puntí
·Garrigàs- Dolors Quer i Puntí
Gironès
·Girona- Dolors Quer i Puntí
Baix Empordà
·Celrà- Salvador Cortadellas
·La Bisbal d’Empordà- Salvador Cortadellas
Bages
·Artés- Maria Picanyol
Madrid- Ángel García Marinas
Diferents col·lectius actuen a l’entorn d’Agermanament
amb autonomia de gestió:
Shuala Kwali, Amics de Logbikoy, Agermanats de BotMakak, Comunitat camerunesa Adna.Bassa.
Història.
AGERMANAMENT neix a principis dels anys 60 a Barcelona,
com un moviment que buscava, a través del diàleg, la
cooperació amb l’anomenat Tercer Món, concretant la seva
activitat, en un principi, en la vinguda de joves camerunesos
a Barcelona, en l’anada de sacerdots i laics a treballar com
a voluntaris a Xile i al Camerun i en la sensibilització de la
societat catalana envers la cooperació.
Ben aviat la dinàmica dels fets va portar a la col·laboració
amb altres organitzacions mogudes pel mateix esperit
com Medicus Mundi, col·lectiu de metges catalans, o a
la creació d’entitats més especialitzades, com Codes,
Cooperativa per al Desenvolupament, i Cidob-TM, fons
documental i d’estudis sobre temes de cooperació. També
cal esmentar la presència activa d’aquell AGERMANAMENT,
ja als anys 70, en la lluita contra la dictadura. I també és
just recordar que alguns dels agermanats de la branca Xile
van participar en la fundació de la LLiga dels Drets dels
Pobles
L’any 1996, després d’un llarg “passatge pel desert”,
un grup d’antics i antigues cooperants de la branca
camerunesa van fer renéixer el moviment sota la forma
d’una ONG amb el nom d’Agermanament sense fronteres.
Així es van aplegar gent nova i persones que ja havien
format part del primer Agermanament , al Camerun, Xile
i Catalunya, es van reprendre i formalitzar els contactes
mantinguts per l’amistat i es van posar en marxa nous
projectes de desenvolupament amb el suport de diversos
grups i institucions catalanes.
L’any 2000, d’acord amb el nou sentit de la cooperació
internacional, es funda ASAFRO-CAMEROUN, el copartícep
africà d’Agermanament.
L’any 2005, la nostra associació crea la Fundació privada
Agermanament, destinada a millorar la captació de
recursos.
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Missió i valors:

Agermanament sense fronteres és fruit d’un moviment
social format per persones que compartim una visió de la
cooperació al desenvolupament basada en l’intercanvi de
valors, en les relacions d’amistat i en el respecte per la
identitat de cada poble.
La nostra idea bàsica sorgeix de la voluntat de buscar
i fomentar les relacions entre els pobles, de manera
harmònica i solidaria, perquè entre tots puguem
aconseguir una situació de benestar amb les necessitats
bàsiques satisfetes. Una vida digna, participativa i
sense imposicions ni colonialismes, amb possibilitats de
desenvolupament personal i col·lectiu, sense cap mena
de discriminacions.
Rebutgem i denunciem les injustícies, la xenofòbia,
l’opressió de tot tipus, l’espoli... i treballem per un
canvi social, per contribuir a transformar la societat tot
criticant i oposant-nos a l’actual sistema de relacions
internacionals que, injustament, crea i perpetua
la pobresa i genera creixents desequilibris socials i
econòmics. Lluitem per canviar-ho.
Entenem que una forma d’agermanar-nos amb els pobles
del Sud és col·laborar i treballar conjuntament amb
ells, contribuint al progrés i al desenvolupament humà
integral de les persones individuals i col·lectives. Un
desenvolupament entès en sentit ampli i no exclusivament
en l’àmbit econòmic, de manera que permeti aconseguir
una millor qualitat de vida per a aquells que més ho
necessiten.
Els nostres objectius són:
· Recolzar i dur a terme accions de cooperació, a través
de projectes i programes de desenvolupament sostenible.
· Fomentar l’amistat i la germanor entre persones i pobles,
promovent intercanvis culturals, espais de participació i
creant nous lligams a nivell personal i institucional.
·Sensibilitzar i conscienciar la societat catalana sobre
els greus i creixents desequilibris Nord-Sud, de les seves
causes i efectes i fomentar una opinió pública amb una
actitud crítica i solidària davant la realitat de “l’altre
món”.
· Enfortir les relacions i la col·laboració amb els col·lectius
d’immigrants, especialment els originaris d’Àfrica i
d’Amèrica llatina.
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Pertinença a xarxes:
- Membre de Dret de la Federació Catalana d’ONG per la
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament (1999)
-Xarxa Catalunya-Camerun (2006) (Entitats catalanes que
treballen al Camerun)
- Campanya ¿Quién debe a Quién?-Qui deu a Qui?
- Membre de la Campanya Mundial per l’Educació (CME),
Delegació a Catalunya
Personal contractat/voluntari:
Tant els membres de la Mesa i del Patronat, així com
d’altres col·laboradors a la seu de Barcelona i a les
delegacions locals, treballen com a voluntaris sense rebre
cap tipus de remuneració. Els membres del secretariat
tècnic, esmentats anteriorment, tenen un contracte
laboral remunerat.

Dades administratives:
Nombres de registre: CIF. G 61221859
ONG. Reg. 18.695
Identificador Europe Aid: ES-2009-CDF 1402823095
Telèfon 934 410 433. Fax 934 410 238
Correu electrònic: agermanament@agermanament.org
lloc web www.agermanament.org
Lloc i horari d’atenció al públic:
Carrer de la Lluna, 22, entl. 2a. 08001 Barcelona
Dies laborables, de les 9 a les 14 hores.

Projectes 2012

Desenvolupament socioeconòmic de la població
rural al Sud-Camerun i recolzament a les activitats
productives de les GIC de dones
1.Àmbit territorial: Sud del Camerun (zones rurals de la
Província Central i Litoral)
2.Àmbit temàtic: Agricultura i Ramaderia amb
Reforçament del teixit associatiu.
3.Objectiu
general:
Aconseguir
autosuficiència
alimentària i proporcionar una font d’ingressos, millorant
les condicions de vida de la població de la zona.
4.Població beneficiària: Les famílies de 58 pobles
5.Contrapart local: Asafro-Cameroun
6.Finançadors: Diputació de Girona, Ajuntament de
Figueres, Ajuntament de Matadepera, Ajuntament de
Sabadell, Ajuntament de Lloret de Mar, Universitat Rovira
i Virgili.
7.Fons disponible: 82.246,98 €
8.Pressupost executat l’any 2012: 67.475,75 €
9.Durada previsible: Iniciat l’any 1997 amb duració
indefinida
10.Activitats del projecte: Plantacions de palmeres i de
productes d’horta i cria de bestiar, formació de les dones
i capacitació de les respectives GIC (cooperatives).

És el projecte on es posa més de manifest la millora
de les condicions de vida de les famílies de les 58
GIC(cooperatives) on es duu a terme. La creixent
producció d’oli està repercutint molt positivament en les
rendes que perceben les famílies i fa possible que els
ingressos de les pròpies GIC assegurin llur continuïtat més
enllà de les aportacions exteriors.
Els plataners com a producte complementari per
assegurar ingressos durant els cinc primers anys que les
palmeres d’oli no produeixen, continua sent un dels punts
importants del projecte.
Els microcrèdits a les cooperatives de dones per plantar els
productes d’horta propis de la zona segueixen produintse amb un bon nivell de retorn del deute, permetent
continuar ampliant les beneficiàries.
La millora de la capacitació i sensibilització de les
GIC(tant les generals de plantadors de palmeres com les
de dones pels seus microcrèdits) assegura la sostenibilitat
de les activitats productives que estan duent a terme.
Boumndjack plantació de palmeres de 10 anys
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Casa de la Cultura i del Saber de Lobé i Alberg
1.Àmbit territorial: Lobé i Kribi, al departament del sud
2.Àmbit temàtic: Cultura.
3.Objectiu general: Disminuir el fracàs escolar i promoure
el turisme responsable.
4.Població beneficiària: Beneficiaris directes 365, indirectes
2000.
5.Contrapart local: Asafro-Cameroun.
6.Finançadors: Ajuntament de Cambrils, Ajuntament de
Reus, Diputació de Tarragona.
7.Fons disponible: 5.101,65 €
8.Pressupost executat l’any 2012: 5.101,65 €
9.Durada previsible: Finals de 2012.
10.Activitats del projecte: Finalització i posta en marxa
d’un edifici amb dues funcions: La Casa de la Cultura, als
baixos de l’edifici, amb biblioteca, espai per a l’estudi,
actes culturals i centre d’informació i, la planta superior,
destinada a l’allotjament que permeti finançar la Casa de
la Cultura i així fer sostenible tot el projecte.
En una zona de creixent activitat turística, sobretot
per les atractives platges, el projecte vol potenciar
l’arrelament a la cultura pròpia, compatible amb un
turisme respectuós amb el medi i l’entorn humà.

Pla de desenvolupament local Eseka Nord
PDL Eséka Nord
1.Àmbit territorial: Eséka Nord
2.Àmbit temàtic: Desenvolupament integral de la població
3.Objectiu general: Millorar les condicions de vida de les
poblacions de la zona.
4.Població beneficiària: Directa 35000 persones, indirecta
160000 persones.
5.Contrapart local: Asafro-Cameroun
6.Finançadors: Obra Social La Caixa.
7.Fons disponible: 99.466,37 €
8.Pressupost executat l’any 2012: 99.466,37 €
9.Durada: Iniciat l’any 2009, fins el juny de 2012.
10.Activitats del projecte: Plantacions familiars hortofructicoles, granges per la cria de bestiar, microcrèdits a les
dones, elaboració de productes manufacturats a partir
de la primera transformació dels productes de la terra,
especialment la mandioca. Rehabilitació d’aules escolars,
construcció de pous d’aigua. La financiació d’aquest
programa s’ha tancat a la data prevista, el juny de 2012.
Les activitats ara segueixen en la tasca que realitzen els
seus beneficiaris.
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Plantació de makabó a Bogso

Formació en Arts Plàstiques: Projecte “A mà - I Wooh”

1.Àmbit territorial: Bot-Makak
2.Àmbit temàtic: Formació i ocupació laboral.
3.Objectiu general: Formació dels professors en
arts plàstiques, de forma que aquesta matèria
acabi incorporant-se a l’ensenyament reglamentat.
Aprofitament, en productes vendibles, del forn utilitzat
per a la formació.
4.Població beneficiaria: Professors i alumnes de les
escoles de Bot-Makak.
5.Contrapart local: Asafro-Cameroun.
6.Finançadors:Ajuntaments de Celrà, La Bisbal d’Empordà,
Artés, Escola Ginesta de Matadepera, i accions populars.
7.Fons disponible: 12.394,68 €
8.Pressupost executat l’any 2012: 9.491,26 €
9.Durada previsible: Fins a juny de 2013. Manteniment
indefinit.
10.Activitats del projecte: Reformes al local-escola i a
les seves instal.lacions. Formació dels professors de les
escoles de la zona, treball amb artesans i aprenents per
aconseguir una producció que permeti l’autofinançament
del projecte i crear nous llocs de treball.
S’ha treballat a la fleca amb producció i venda de pa.
Bon progrés del taller de producció de paper, el qual
està destinat, d’ una banda, a ocupar-se en els tallers
(dibuix, pintura,...) i, per altra, a una futura venda
externa.

Maternal de Logbikoy
1.Àmbit territorial: Logbikoy.
2.Àmbit temàtic: Educació.
3.Objectiu general: Promoure la formació, millorar la
salut i l’alimentació.
4.Població beneficiària: 43 infants.
5.Contrapart local: Direcció de la Maternal.
6.Finançadors: Donants particulars diversos.
7.Fons disponible: 13.407,82 €
8.Pressupost executat l’any 2012: 3.883,10 €
9.Durada previsible: Indefinida.
10.Activitats del projecte: Cura dels infants, incloent un
àpat diari.

Internat de nenes pigmees a Ngovayang
1.Àmbit territorial: Ngovayang.
2.Àmbit temàtic: Educació i acolliment de nenes pigmees
3.Objectiu general: Incorporar les nenes pigmees a
l’educació per facilitar-los la seva integració dins la
societat camerunesa.
4.Població beneficiària: 44 nenes pigmees (l’any 2010)
5.Contrapart local: germà Pablo Paniagua.
6.Finançadors:Grup amistat Shuala Kwali de Barcelona.
7.Fons disponible: 3.774,87€
8.Pressupost executat l'any 2012: 1.692,90€
9.Durada previsible: Indefinida mentre hi hagi nenes i
segueixi l’escola.
10.Activitats del projecte: Acolliment de les alumnes
en règim d’internat durant tot el curs escolar, formació
bàsica i reforç escolar.
Activitats a l’escola

Formació i manteniment de l’ escola de sords I.M.S.H.A
1.Àmbit territorial: Eseka, districte de Nyong et Kelle
2.Àmbit temàtic: Educatiu i social.
3.Objectiu general: Mantenir les despeses generals anuals
de l’escola per tal que els alumnes amb discapacitat
auditiva (que resten al centre en règim d’internat durant
el període lectiu del curs escolar) puguin adquirir una
formació funcional que els permeti la seva integració
social i laboral a la societat i ser éssers autònoms a la
vida adulta.
4. Població beneficiària: 30 alumnes amb sordesa pregona
i 9 professionals locals que gestionen el centre.
5. Contrapart local: I.M.S.H.A
6. Finançadors: Ajuntament de Calella, Ajuntament de
Pineda de Mar, CODES-CAM, Ajuntament de Castellar del
Vallès i l’ Escola Emili Carles - Tolrà de Castellar del Vallès.
7. Fons disponible: 31.260,08 €
8. Pressupost executat l’any 2012: 19.083,57 €
9. Durada previsible: gener 2012 - desembre 2013.
10. Activitats del projecte:
-Formació al professorat del centre en tècniques específiques
de Llenguatge i Logopèdia per a desenvolupar les habilitats
lingüístiques i comunicatives de l’alumnat sord.
-Dotació de material pedagògic, didàctic, fungible i
tecnològic per a l’escola per tal de millorar la qualitat
educativa del centre.
-Consolidació del Programa de Salut i del Projecte
Pedagògic de centre.
-Viatge de seguiment per avaluar la gestió i el
funcionament general del centre en tots els seus àmbits.
-Manteniment de les despeses de funcionament de l’ escola
durant el curs escolar: salaris del personal local, alimentació
de l’ alumnat, electricitat, agricultura, formació professional,
comunicacions, transport.
-Reformes generals per a mantenir l’edifici en bon estat.
-Assistència als Consells de Solidaritat dels ajuntaments
finançadors i tasques de sensibilització del projecte als
municipis de Calella i Castellar del Vallès.

Tasques a l’escola (netejar el pou de subministre d’aigua)
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Altres activitats de l’any

Trobades de socis, simpatitzants i de grups de treball

Camp de treball per a joves

El 14 de maig es va celebrar l’Assemblea General
Ordinària d’Agermanament Sense Fronteres, al local del
carrer La Lluna. Es van aprovar, per unanimitat, la gestió
i el tancament dels comptes del 2011, el pressupost i
objectius del 2012 i la Junta de Direcció, coneguda per
Mesa.
El dissabte 26 de maig es van reunir a Matadepera,
per posar en comú les experiències en l’ensenyament,
sòcies i socis d’Agermanament, implicats en el món de
l’educació, formal o del lleure, iniciant-se com a grup de
treball d’educació. Van decidir de preparar un dossier,
amb recursos didàctics per a escoles i instituts, útils per
al procés d’educar en un món més solidari. Un dossier
que quedà enllestit el dia 24 de juliol i es pot trobar a la
pàgina web d’Agermanament.
El dia 17 de juny hi va haver una jornada de reflexió a Can
Colom, a La Garriga. Es va parlar sobre la Cooperació i el
model que volem adoptar a Agermanament. La jornada
va ser moderada per la Tònia Cortadellas. Hi participaren
32 persones.

Es va desenvolupar entre els dies 8 i 29 de juliol. Hi
participaren un grup de joves entre 18 i 28 anys. Van
visitar el Camerun amb l’objectiu de recollir dades per
avaluar els projectes d’Agermanament-Asafro a la zona
centre i litoral del Sud del país, realitzant entrevistes
a les famílies, recollides en un vídeo. A més d’analitzar
les enquestes, visitaren institucions oficials per
contrastar dades i comprovar la incidència de les accions
d’Agermanament en la població. Lògicament, en aquest
viatge no hi va faltar la visita turística a Douala i un petit
repòs a les platges de Kribi.

Jornada de reflexió a Can
Colom, a La Garriga

Activitat del camp de treball

Amb la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament

El 6 d’octubre, al Born de Matadepera, en una reunió de
Mesa ampliada, es va debatre el pressupost a preparar
pel 2012 i també sobre una reorganització de la pròpia
Mesa.
El dia 1 de desembre al local barceloní de la Federació
d’ONG’S, com a continuació de les reflexions del 26 de
maig i amb la intenció de concretar-les en uns objectius a
curt termini, es va realitzar una altra trobada de reflexió.
Aquest cop, a través de la intervenció dels diferents grups
de treball.
El sopar de Nadal es celebrà el 17 de desembre al local
del carrer de la Lluna, amb gustoses aportacions de les
bones mans de sempre.
Quant a visites, podem recordar la que vam rebre a l’agost
de Marie Pascale Nognibo, alcaldessa de Nguibassal, un
dels poblets de la selva camerunesa, participant del
projecte de palmeres; a Madrid fou atesa pel nostre
delegat, l’Àngel Garcia Marinas.
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Ha seguit la presència d’Antoni Cabré a la Junta de
la Federació, implicant-se en la complicada tasca de
Tresorer, i la de Manel Mas, a la Comissió de Polítiques. A
diferents nivells, tots dos han participat en les diverses
accions de protesta i reivindicació de la Cooperació
Internacional davant de les retallades i incompliments del
govern català. A més, l’Antoni ha estat part molt activa
en el procés que ha dut a la fusió de les tres Federacions
(Pau, Drets humans i Desenvolupament). Cal remarcar,
també, que l’Antoni Cabré ha estat representant a la
Federació en el Consell de Cooperació de l’Ajuntament de
Barcelona i en el de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les delegacions
A més de la seva tasca fixa de presentació de projectes
i participació en els Consells Municipals de Cooperació,
les diverses delegacions han organitzat una sèrie d’actes
de sensibilització, en alguns dels quals hi han col.laborat
diverses persones dels grups de treball. Citem, a tall
d’exemple:
A Matadepera, la primera setmana de febrer, tallers a

l’Escola Ginesta, sobre com viuen els infants al Camerun i de
confecció de peces de ceràmica. Més endavant, la mateixa
acció es féu a l’escola Joan Torredemer. També han seguit
les meditacions col·lectives mensuals organitzades per la
delegació i guiades per la Tònia Cortadellas. Una d’elles,
es va realitzar al matí del dissabte 1 de setembre, dins el
programa de la Festa Major, on la delegació va participar a
la Taula de Solidaritat.
A Esparreguera, els dies 21 i 27 de febrer, es van fer unes
xerrades sobre les ONG i la cooperació a l’Institut El Cairat
A Artés, participació a la Fira d’ONG’s dins de la 52a.Fira
d’Artés, els dies 14-15 d’abril, amb difusió del projecte
A MÀ, i també a la Fira de la Diversitat i Solidaritat, del
dia 3 de juny.
A Sabadell, el 28 d’abril, participació a la Mostra de
Solidaritat i Cooperació, dins de la Festa de la diversitat.
A Calella, participació a la Setmana Solidària, del 14 al
26 de maig, i a més, amb un estand al Sidral Solidari del
darrer dia.
A Figueres, col·laboració en la X Festa Intercultural de
l’Escola Amistat, del dia 2 de juny, amb narració de
contes africans, a càrrec de l’Inongo vi Makome.
A Cambrils, participació a la VI Mostra d’Entitats, del dia
16 de setembre.
A Lloret, la parada anual a la fira del diumenge 7
d’octubre, dins de la X Setmana intercultural i solidària.

En xarxa
El dia 13 d’octubre, una nombrosa representació
d’Agermanament participà a la Diada Bassà, en una
trobada amb l’Associació Adna-Bassà, amb molta
assistència i un intercanvi entre cuina camerunesa i cuina
mediterrània.
El dia 29 de novembre, al Centre Cívic de La Sagrera,
es va celebrar la reunió anual del grup de dones Shuala
Kwali, guiada per la Carme Braulio i la Tònia Cortadellas,
amb el tema del projecte de l’internat de nenes pigmees
de Ngovayang.

Missió de Ngovayang que data de l’época
colonial dels alemanys

Per altra banda, l’agermanament entre la parròquia de
la Bonanova de Barcelona i la de Bot-Makak continua
actiu. El diumenge 22 d’abril la col·lecta es va destinar
a la remodelació de l’hostatgeria de la parròquia de BotMakak. Una participant al camp de treball de l’estiu 2011
al Camerun va explicar, durant la missa, els projectes
d’Agermanament-Asafro i la realitat del país, amb una
presentació de fotografies.
Comunicació
La gran novetat de l’any ha estat el renaixement de
la pàgina web, que ha començat a funcionar del tot
renovada el mes de novembre, amb els continguts posats
al dia i amb una presentació clara i àgil. La presència
d’una “a manera d’Editorial” i la progressiva incorporació
d’enllaços i notícies pròpies i del món de la cooperació
fan de la pàgina web, segons acord de la Mesa, l’actual
revista d’Agermanament. El butlletí “Des de la Lluna”
s’ha publicat el mes d’abril i el de desembre.
El 24 de febrer el GED d’Agermanament (Grup d’Educació
pel Desenvolupament) va organitzar a la seu social
un Cinefòrum amb el film Interferències produït per
l’Observatori del Deute www.odg.cat.
El 14 de març des de l’Institut El Cairat d’Esparreguera es
va emetre un programa de ràdio a Ràdio Esparreguera en
xarxa amb altres emissores locals, per donar a conèixer
el Camerun i la nostra ONG. Per part d’Agermanament
intervingueren joves que havien estat al Camerun l’any
anterior.
El dia 5 de juliol al programa TOTS x TOTS de Com-Ràdio
es va entrevistar a alguns del participants al Camp del
Treball.
També es parlà del camp a RAC-1També sortí a les pàgines de la revista 777 d’Esparreguera,
número 125, d’agost-setembre.
Cal esmentar, també, la presència dels actes de les
delegacions a algunes televisions locals, com la de
Matadepera.
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Finançament

Subvencionadors any 2012

En els comptes annexos es pot veure la dimensió de la
crisi que afecta el nostre món i rebota en l’activitat de
la nostra associació. Les subvencions rebudes han davallat
un significatiu 26%. Però, malgrat tot, com dèiem ara fa
un any, els projectes al Camerun segueixen vius i en són
testimonis les noies i nois que hi van viatjar al camp de
treball de l’estiu passat, testimonis que han quedat fixats
en els reportatges gravats sobre el terreny. Per altra banda,
si bé és cert que els actius s’han reduït considerablement,
aquesta dada en si mateixa no ha de preocupar-nos, ja
que, en circumstàncies normals (és a dir, en absència de
grans projectes pluriennals) i, tenint en compte, que la
funció de l’Entitat no és la de generar un patrimoni sinó
la de cercar recursos per a utilitzar-los en projectes de
desenvolupament, els actius haurien de ser els mínims per
cobrir les activitats dels primers mesos de l’any següent.
No obstant, la fragilitat actual ens ha de mantenir
desvetllats, a nosaltres i als nostres consocis del Camerun,
a fi de cercar alternatives i vigilar la relació despesesingressos per tal de salvaguardar el futur de les persones i
grups que han confiat en la nostra ajuda fraternal.

Organismes públics
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Pineda
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuntament d’Artés
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Castellar del Vallès
Universitat Rovira i Virgili
Diputació de Girona
Diputació de Tarragona
Entitats privades
La Caixa
Parròquia de la Bonanova
Fundación Antoni Serra
CODES-CAM
AMPA Escola Pau Vila Esparreguera
Escola Ginesta de Matadepera
Grup Shuala Kwali
Escola Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès
Total de subvencions rebudes any 2012: 134.568,66 €
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Carrer comercial a Bot-Makak
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Imatge familiar a Minsé
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