Els projectes al Nord (a Catalunya)
L'acció més important realitzada des del grup de l'EPD (Educació per al Desenvolupament),
finançada parcialment per l’ACCD, ha sigut la realització de tallers de sensibilització a escoles,
principalment de primària, a on nens i nenes han participat activament, interactuant entre ells
i amb els animadors d'Agermanament amb l’objectiu d’acostar-los a conèixer i aprendre a
respectar altres cultures i maneres de viure; i a descobrir la injustícia, també en les relacions
Nord-Sud, a més de valorar el treball cooperatiu. Durant el curs 2015/16 s'ha passat per més
de 28 escoles tenint en compte els centres de Sabadell, Matadepera, Calella, Pineda i Tarragona. Només a Sabadell hi han participat més de 1200 nens i nenes. Els tallers realitzats han
sigut: “El bagul misteriós” (pels més petits), d’Alimentació al Camerun, ”Dos contes africans”
i Taller de fang.

Reunions i trobades
Durant tot l’any, la Junta Directiva va mantenir les seves reunions mensuals, com igualment
el grup de treball Àfrica; els altres grups de treball (economia, comunicació-finançament,
EPD-escoles) es van reunir en diverses ocasions, segons les necessitats.
El 31 de gener els responsables de les diferents delegacions i àrees de treball van explicar i
compartir les tasques desenvolupades en una reunió conjunta amb els membres de la Junta
d’AGERMANAMENT.
El 26 de març es va fer la 15a reunió anual del Grup Shuala Kwuali al Centre Cívic de La Sagrera.
La recaptació feta fou destinada a l’Escola de nens i nenes sords IMSHA.
El 9 d’octubre es va celebrar, amb un sopar col·lectiu, el 50è aniversari de la primera arribada
a Barcelona de Charles Kooh, fundador i president d’ASAFRO-Camerun. Fou un acte emotiu
amb els parlaments d’en Tomeu Amat i en Jaume Borràs i l’agraïment d’en Charles Kooh, tot
recordant aquella arribada.
Sensibilització
Amb la col·laboració de la delegació de Tarragona, es va muntar l’exposició “Complicitat i Solidaritat” sobre el projecte de camps de mandioca per a cooperatives de dones al Camerun en
diversos punts estratègics de la ciutat: Espai Jove Kesse (gener), Torreforta (març), Centre Cívic
Sant Salvador (març), Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau (abril-maig) i Centre Sociocultural de
la Part Alta (maig).

També s'ha realitzat una activitat dissenyada per als caps escoltes que pretén transmetre els
valors de la cooperació i el respecte global.
Taller de Cinema
Com l’any passat, en el curs 2015/16 els alumnes de diversos Instituts d’Ensenyament Secundari han realitzat uns curtmetratges sobre els temes dels drets humans, la cultura de pau i el
desnvolupament, els objectius del mil·leni, sota la guia del grup TALLER DE CINEMA, amb el
qual la nostra entitat té signat un acord de col.laboració. Aquesta activitat, amb el nom de projecte REACCIONA, ha estat finançada per Barcelona Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.

Activitats socials
Assemblea general
L’11 d’abril del 2015 al Centre Espai “Joan Font” de Rupit es va celebrar l’Assemblea General
Ordinària de l’entitat. Hi van participar una seixantena de socis. Al matí, abans de començar,
es va fer una ruta cultural en cotxe. Amb el guiatge d’en Josep Castanyer -rector- vam fer la
visita de Sant Joan de Fàbregues, ermita romànica del segle XI. Després d’esmorzar, acompanyats també per en Sebastià Juanola -alcalde de Rupit i Pruit- vam anar a veure el Salt del
Sallent.
A les 12:30 h la presidenta Elisabet Torner va obrir l’Assemblea; l’Antoni Cabré, director de
l’entitat, va presentar l’informe anual, donant la paraula al Jaume Borràs, responsable del grup
Àfrica, qui va continuar amb la presentació dels projectes, i va donar pas al Joan Garcia Xuclà,
tresorer, qui va fer la presentació de comptes del 2014 i pressupostos del 2015, que van ser
aprovats. També es van aprovar dues modificacions dels estatuts: el canvi de domicili social i
la duració de tres anys pels càrrecs elegits de la Junta Directiva.

Activitats de les delegacions
A Artés es va participar amb una parada a la Fira organitzada per l’Ajuntament (abril).
A Calella es va participar en les activitats del Consell local de Solidaritat: Quinzena solidària,
l’hora del conte a la biblioteca i sopar solidari (maig), Fira de Calella i Alt Maresme (setembre), i
tallers de sensibilització al Centres de Secundària i exposició “Calella és solidària” (novembre).
A Cambrils es va realitzar el “Taller de Fang” a l’Escola Guillem Fortuny, dins el programa Descobreix Cambrils organitzat per l’Ajuntament de Cambrils (juny).
A Matadepera es va participar en la Festa Major (agost), amb una parada a la Taula de Solidaritat, organitzada per l’Ajuntament; a més hi hagué una nova edició dels “Moments dedicats a
la Meditació” al Parc Pep Ventura, participada per moltes persones. A remarcar també que en
el llibret-Programa de la Festa Major s’hi incloïa una extensa informació sobre el projecte de les
dones cultivadores de mandioca al Camerun.
A Tarragona es va participar a les Festes de Sant Magí (agost), oferint al públic assistent la presentació del taller “El bagul misteriós”.
A La Bisbal d’Empordà es va participar amb una parada a la Fira organitzada per l’Ajuntament
(octubre).
A Sabadell es va participar en el Programa “Mescla’t”, organitzat per l’Ajuntament (octubre),
amb una parada i amb la taula rodona “El món del voluntariat avui“.
La delegació d’Osona va organitzar a Seva un concert solidari de les corals de Gospel de Gurb
i de Tona (novembre). Els donatius de les entrades van ser per la Maternal de Logbikoy.
Visites
A l’octubre vam tenir la visita de la delegació d’Asafro: En Bayiha, director, i la Juliette, coordinadora del programa de cooperatives de dones. Cap al final de l’estada també va venir-ne el
president, Charles Kooh. Es van alternar les reunions de treball a la seu d’Agermanament amb
diverses visites, unes a dues cooperatives de Vallbona de les Monges, i d’altres a localitats i
Ajuntaments, que, actualment o en passat recent, col·laboren o han col·laborat en diferents
projectes al Camerun: L’Hospitalet de Llobregat, Matadepera, Esparreguera, Sabadell, Reus,
Tarragona, Roda de Ter i la Bisbal d’Empordà. Les visites van incloure, a més de les recepcions
amb alcaldes i regidors, reunions i convivència amb els delegats i delegades locals d’Agermanament i grups de persones implicades en les activitats de cada lloc.

Els nostres comptes
INGRESSOS
PROPIS
-De quotes
-D’altres activitats
ALIENS
-Subvencions
FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
RESULTAT

On ho fem

memòria 2015

DESPESES
37.970.91€
32.400.91€
5.570.00 €
132.617.38 €
132,617.38 €
1.055.82€

PROGRAMES
D’ACTUACIÓ

132.617.38€

ADMINISTRACIÓ
I CAPTACIÓ DE FONS 24.982,66€
TOTAL DESPESES

157.009,60€

171.644.11€

Camp de mandioca

14.634.51€

Gràcies a qui ho hem fet
FINANÇAMENT PÚBLIC

38.831,49€

Ajuntaments finançadors/ Convocatòria 2015
Ajuntament d’Artés
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Sabadell

FINANÇAMENT PRIVAT

Socis
Donatius finalistes i altres ingressos

Collita de mandioca
Eines-molins per la transformació de la
collita de mandioca

104.371,07€
32.400,91€
71.970,16€

Agermanament
Bot-Makak any 1965
En tancar aquesta Memòria, volem transmetre una alenada d’esperança, que brolla d’una
consciència ben clara,-tot i que de cop i volta se’ns en va al quarto fosc- empesa per les
mil i una cabòries o terrabastalls o desil·lusions del nostre entorn:
Companyes i companys: Agermanament, petit o gran, és viu.
Gràcies a tothom, institucions, grups o persones, que hi sou, d’aquí i d’allà i de més enllà,
perquè, entre totes i tots, seguim donant vida a un petit tast de la gran utopia de la justícia
global.
LA JUNTA.
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Qui som

Agermanament neix a principis del anys 60 a Barcelona com un moviment que busca, a través del diàleg, la cooperació amb el Tercer Món, avui en diem països del Sud, especialment al
Camerun i Xile, cap a on van nombrosos voluntaris, sacerdots i laics. A més de sensibilitzar a
la societat catalana envers la cooperació, durant la transició de la dictadura a la democràcia,
Agermanament està en els inicis de l’Assemblea de Catalunya i en la lluita pels drets del econòmics i polítics dels immigrants dels països africans i amb els de les dictadures sud-americanes.
Amb aquest bagatge, l’any 1996 es va constituir com a organització no-governamental pel
desenvolupament, de dret català i afiliada a la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament. Fins avui, treballa amb projectes de desenvolupament al Sud. Compartim una visió de
la cooperació al desenvolupament, vers la justícia global, basada en l’intercanvi de valors, en
les relacions d’amistat i en el respecte per la identitat de cada poble.
(Vegi’s a la web el link Presentació).
L’Assemblea General de socis és l’òrgan sobirà que es reuneix, com a mínim una vegada a
l’any, convalida les gran decisions estratègiques de l’organització i escull la Junta.
La Junta de Govern d’Agermanament, per nosaltres la Mesa, és l’òrgan col·legiat, els membres de la qual hi són en funció de la responsabilitat assumida en els diferents grups de
treball. Està constituïda, des de l’Assemblea del 2015 per les següents persones, totes elles
voluntàries:
Elisabet Torner Lasalle, Presidenta i responsable dels afers jurídics.
Natàlia Laguna Prat, responsable del projecte IMSHA.
Víctor Cabré Borràs, Estudis de mercat.
Jaume Borràs Farrés, Vicepresident i responsable del Grup Àfrica.
Joan Garcia Xuclà, Tresorer, responsable de finances.
Antoni Cabré Segarra, Secretari i laFede.cat
Manel Mas Franch, responsable de les publicacions.
Ángel García Marinas, Delegació de Madrid i Extremadura.
Josep Maria Rué Rubió, Coordinador de comunicacions.
Jaume Argemí Relat, Empreses.
L’Oficina tècnica és l’òrgan executiu del dia a dia i hi treballa com a voluntari l’Antoni Cabré
Sagarra, Director de l’entitat, coordinador de les delegacions i representant a la Junta de La
Fede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, (Federació Catalana d’ONGs).
Col.laboren regularment com a voluntaris:
Carme i Camil Padró, coordinadors del grup Shwala Kwali
Tònia Cortadellas al grup Àfrica
Montserrat Torramilans en comunicació
Maria Guri en Educació pel Desenvolupament (EPD) a escoles i instituts
Erol Ileri en producció d’audivisuals i en activitats a les escoles
Arantxa Fernández, Rosa Bes i Montse Gaspar en activitats a les escoles
Ricard Cunill, en EPD, activitats amb caps escoltes.
Les Delegacions constitueixen l’estructura fonamental de penetració d’Agermanament al
territori i són les següents:
Calella		
Maria Guri Masvidal
Diferents col·lectius dins d’AgermanaPineda de Mar
Rosa Bes Campeny
ment, s’aglutinen entorn a algun dels
Arenys de Munt Teresina Rosell Rosell
projectes concrets que duem a terme al
Lloret de Mar
Pilar Fidalgo del Teso
Camerun.
Sabadell		
Marcel Torras Bajona
És el cas de:
Matadepera
Isabel Renom
El Grup SHUALA KWALI (amistat).
Esparreguera
Carmina Bosch
Els Amics de Logbikoy que financen una
Hospitalet
Roger Njépenda
Maternal.
Tarragona
Suni Clua
L’agermanament entre les parròquies de la
Reus		
Tonyi Simó
Bonanova i Bot Makak.
Cambrils		
Cinta Matan
La comunitat camerunesa a Catalunya
La Bisbal
Salvador Cortadellas
ADNA-BASSÀ.
Artés		
Maria Picanyol
L’agermanament entre els municipis de
Osona		
Montserrat Bruguera
Roda de Ter, Rupit/Pruit i Cantonigròs
		Marta Juanola
amb la vila camerunesa de Bobog.
		
Montse Puigví
Roda de Ter
Ramon Bufí
Rupit i Cantonigròs Josep Castanyé
Madrid		
Ángel Garcia Marinas

Què hem fet

Els projectes al SUD, realitzats amb Asafro-Camerun durant el 2015, han estat:

EMPODERAMENT DE LES DONES AMB PROJECTES DE CULTIUS
AGRÍCOLES AL CAMERUN RURAL.

Beneficiaris directes: 23 GIC de dones, 221 membres.
Durant el 2015, amb el finançament parcial de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’ Ajuntament de Sabadell, hem continuat consolidant els projectes
que tenen com a eix central les agrupacions de dones del pobles de la província de Nyonget-Kelle i de la Sanaga Marítima. Els nous camps de mandioca i la incorporació de 12 molins
per començar la transformació del tubercle collit, han estat els punts forts d'aquest programa.
Tot i això, altres activitats com el petit comerç, la comercialització d'oli de palma, petites granges
de gallines i porcs, així com altres cultius com el macabó o l'igname s'han beneficiat del sistema
de micro-crèdits amb els quals es va iniciar l'activitat.
Aquí cal assenyalar l'èxit del model de microcrèdits amb els que es finança una part de l'activitat
del grup de dones i que es pot continuar gràcies a l'alt nivell de retorn del deute. En aquest moment està entre els 10 i 12.000.000 de Fcfa el crèdit concedit cada any a unes 23 agrupacions
de dones. Aquest nivell d’activitat econòmica generada per la rotació dels crèdits, és la prova
de la sostenibilitat del projecte, que ja funcionaria sense noves aportacions exteriors. El segon
element de sostenibilitat és que de cada tubèrcul collit, la seva tija permet dividir-la en 10 nous
esqueixos per plantar de nou.
El 2015 s'han repartit 280.000 esqueixos a unes 28 ha. de terreny; amb la compra i distribució de 12 molinets per triturar la mandioca tal com surt del camp i fer la farina, permetrà
transformar-la en molts productes derivats. Això dóna un valor afegit al producte del que en treu
rendiment la pròpia cooperativa de dones.
També es van comprar 24 pacs de material per treballar el camp en millors condicions -carretes,
bidons de 230 litres i galledes per posar la pasta triturada-.
Un aspecte molt important, i que ja han incorporat de forma permanent a totes les fases dels
projectes, és la formació, en aquest cas, de tres àmbits lligats a la seva activitat:
1.- La formació en cooperativisme i treball en grup.
2.- La formació tècnica sobre el funcionament dels nous instruments i altres varietats de mandioca més productiva i.
3.- la formació en gestió econòmica de les seves plantacions i de les cooperatives. Aquesta
formació s'ha desenvolupat desplaçant-se les formadores a Boumndjack, Nguibassal, Nyanon,
Mahomy, Limoug-Liohog, Ngog-Mapubi i Sepp i després reunint a totes les dones dos dies a
Boumnyebel.

ESCOLA DE SORDS IMSHA

Beneficiaris: 33 alumnes i 9 professionals
A la vila d’ESEKA i dins l’àmbit educatiu i social, aquesta escola vetlla per impartir una formació
integral als alumnes amb discapacitat auditiva que els permeti la seva integració social i laboral a
la societat i ser éssers autònoms a la vida adulta.
Els beneficiats són 33 alumnes amb sordesa pregona, 18 dels quals resten al centre en règim
d’internat durant el període lectiu del curs escolar i tenen assegurada una alimentació i un seguiment mèdic adequat.
Les edats dels alumnes
són de 5 a 16 anys.
Els professionals locals
imparteixen les classes
i gestionen el centre i l’
internat. Dins del centre
és promou la formació
professional de ceràmica, costura i conreu
d’horta per reforçar
l’autofinançament del
centre. Enguany s’ha
iniciat el projecte de
cria de pollastres.
Aquest projecte està finançat per l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda i per l’ ONG
Codes-Cam. La granja de pollastres es va construir i equipar l’any passat gràcies a l’Ajuntament de Lloret de Mar, una iniciativa que reforça l’alimentació de l’alumnat de l’escola i la seva
formació complementària en oficis que puguin desenvolupar quan acabin la seva formació.

CASA DE LA CULTURA I DEL SABER DE LOBÉ
Beneficiaris: 400 persones

Per a qui ho hem fet

MATERNAL DE LOGBIKOY

Beneficiaris: 90 infants
Enguany el projecte està gestionat per les “Logbikoyes”: un grup novell i amb molta empenta
d’Agermanament a Osona, que han aconseguit finançament econòmic mitjançant la fabricació
d’unes nines-clauer i concerts per la comarca (Seva i Rupit) i altres activitats. Els nens matriculats són 90, que a més de rebre l’educació especialitzada, gaudeixen d’un àpat equilibrat al dia
i se’ls fa un seguiment mèdic.

POUS

Beneficiaris: 1000 persones

FORMACIÓ EN ARTS PLÀSTIQUES: PROJECTE “A MÀ-NI WOO”.

Beneficiaris directes permanents : 189 alumnes, 30 professors, 14 adults-aprenents.
El projecte NI WOO segueix endavant, s’ ha consolidat el funcionament i l’ordre intern de l’ equip
local i les seves condicions laborals han quedat reflectides en uns contractes interns.
Quant al seguiment de les instal·lacions, s’ha treballat amb l’arranjament d’una sala privada per
a l’ús dels professors i dels equips de cooperació. S’ha tancat l’espai amb una paret de fusta,
s’ha cobert el sostre, pintat i instal·lat la llum. S’ha acabat d’arranjar l’espai per els masovers
amb lleixes a la cuina , portes a les habitacions i adequació de la “dutxa” i canalització d’aigües
i s’ha construït un safareig a fora per recollir l’aigua de les pluges.
S’ha muntat el taller de fusta, que ja està funcionant, a més dels de ceràmica i dibuix, i s’ha

Aquest equipament va fer els primers
tallers per a nenes i nens, conduit per
l'INONGO VI MAKOMÉ. El taller va causar un gran impacte a la zona, que està
completament mancada de llocs on la població pugui reunir-se i desenvolupar activitats culturals i de formació. El projecte
està finançat pels ajuntaments de Reus i
Cambrils.

S’han construït dos pous més d’aigua
potable als pobles de Omog i Mbanda,
es troben dins del radi d’acció d’Asafro. Amb això s’aconsegueix que unes
1000 persones tinguin molts menys
problemes de salut, bàsicament els infants.

AGERMANAMENT DE RODA DE TER, CANTONIGRÓS, RUPIT amb
BOBOG.
Beneficiaris: 40 infants

La maternal que s’ha construït a Bobog
amb capacitat per 60 infants, finançada
per aquest agermanament, es va inaugurar a principi del curs escolar, aquest
setembre. Actualment hi ha 40 nens que
segueixen el curs, se’ls dóna un àpat, i
se’ls fa el seguiment mèdic. L’associació
de pares i mares de la pròpia escola ha
col·laborat en la construcció i en el manteniment dels seus espais exteriors.
També, des d’aquest agermanament, s’han pagat beques per alumnes del Col·legi Le Mailloux
a Bot-Makak.

PLANTACIONS DE PALMERES D'OLI

El 2015 ha estat un any de transició en el que s'ha fet el seguiment de les plantacions noves, en
especial les 7000 palmeres distribuïdes l'any anterior en la zona d'Eseka.
Pel que respecta a les plantacions més antigues que ara estan en plena fase de producció,
s'està treballant en la transformació de les antigues GIC en Cooperatives per fer-les més operatives. En aquest sentit a NYANON s'està constituint la cooperativa a l'entorn dels pagesos
beneficiaris de les plantacions que podria servir de model per altres poblacions.

reactivat i reorganitzat la fleca com a un taller més de formació.
També s’ha seguit amb la difusió del projecte més enllà de Bot-Makak amb la repetició de
l’experiència realitzada l’any passat amb els tallers a Bonandale (Douala). Cal destacar també
l’èxit que comença a tenir el paper realitzat al taller del centre i que ha interessat a una empresa
local, que l’ha ofert ja al “saló nacional d’art” celebrat el març a Yaoundé. Actualment estem
tirant endavant la construcció d'un pou d'aigua, torre del dipòsit i instal·lació per tenir l'aigua
dins del centre NI WOO.
El projecte, durant el 2015, ha estat finançat pels ajuntaments de Matadepera, Artés i La Bisbal
juntament amb escoles de Matadepera i accions populars i de sensibilització com concerts de
música, i donacions de particulars.

AGERMANAMENT BONANOVA-BOT-MAKAK

Una corrent d’ajudes espirituals i materials circula entre les dues comunitats, que fa anys que
es coneixen. Aquest any s’ha ajudat a la Parròquia de Bot-Makak, finançant una part de la
plantació de palmeres i s’ha continuat ajudant al Col·legi Le Mailloux que tanta importància té
en la formació del jovent, ja que 300 alumnes (adolescents) hi poden seguir cursant els estudis.
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