
 

ACTA DE L’ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015 

DIA: 11 d’abril   HORA: 12:30h     LLOC: Rupit 

 

ORDRE DEL DIA: 

1- Benvinguda per part de la presidenta 

2- Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea (Secretària) 

3- Presentació de l’ Acta per part de l’ Antoni Cabré 

4- Explicació dels projectes que duem a terme al Camerun (Antoni Cabré i 

Jaume Borràs) 

5- Torn de paraules en referència als projectes 

6- Aprovació dels comptes 2015 i del pressupost del 2015 (Joan Garcia) 

7- Modificació dels Estatuts i de la Junta sortint (Elisabeth Torner) 

8- Torn de paraules 

9- Dinar 

10- Projeccions audiovisuals de diferents projectes 

ASSITENTS  

Assisteixen 51 membres. 

Ricard Cunill, Jordi Costa, Mercè Truqué, Ma. Lluïsa Sanchis, Pere Giró, Dolors 

Quer, Ma. Teresa Lacambra, Emilio Casasayas, Gema Yepes, Giovanie 

Beaudelaire, Sipora MBA, Mercè Lasalle, Marta Juanola, Montserrat Bruguera, 

Jordi Juanola, Helena Minguez, Carme Braulio, Camil Padró, Katy Salas, 

Vicenç Cararach, Maria Guri, Rosa Bes, Magdalena Moron, Ma Magdalena 

Farres, Rosa Font, Esther Caminals,Salvador Cortadellas, Mercè Sagarra, 

Jaume Rodri-Febrer, Jaume Argemí, Irene Rocamora, Xavier Planell Bibiemo, 

Xavier Planell Garcia, Agustí Perez, Josep Castanyé, Isabel Renom, Tònia 

Cortadellas, Betomeu Amat, Anna Torramilans, Mercè Tena, Nancy Araya, 

Manel Mas, Josep Ma. Rué, Víctor Cabré, Ángel Garcia, Montserrat 

Torramilans, Natàlia Lagunas, Elisabet Torner, Jaume Borràs, Antoni Cabré, 

Sebastià Juanola.  

CONSTITUCIÓ DE LA MESA 

La Secretària proposa la constitució de la Mesa que presidirà l’Assemblea i que 

és aprovada per unanimitat dels assistents i que estarà formada per la 

Presidenta, i la Secretària.  

 

 



DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA 

1- L’ Elisabeth Torner, presidenta d’ Agermanament, dóna la benvinguda a 

tots els assistents i obre l’acta d’avui 

2- La Natàlia, secretària de l’entitat, deixa l’acta de la darrera Assemblea a 

disposició de tots els assistents. Queda aprovada per unanimitat. 

3- L’Antoni informa de que l’Assemblea ha d’aprovar els informes 

d’Agermanament referents al 2014 i els objectius de projecció cap el 

2015. Intentarem fer un acte reduït per tal de poder aprofitar bé el dia i 

centrar-nos en els punts més importants. 

L’Antoni recorda que agermanament sempre ha tingut 3 grans pilars: el 

Camerun, Xile i Catalunya. Actualment, a Xile, pel desenvolupament del 

país, no hi duem a terme projectes de cooperació. 

Catalunya:  ell mateix farà un petit recull des del treball a l’ Oficina 

Tècnica fins els projectes que duem a terme des del nord. 

4-  

El punt fort de totes les activitats que fem a Catalunya és l’ EPD que 

estem realitzant a escoles i instituts de Catalunya. Un projecte que ens 

ha finançat la Generalitat. Els municipis on s’han dut a terme les 

activitats d’ EPD són: Sabadell, Cambrils, Pineda, Tarragona i Calella . 

Es fan tallers de sensibilització diversos relacionats amb el Camerun. 

Aquest curs es faran un total de 28 tallers. Tot aquest projecte el lidera la 

Maria Guri amb un equip de voluntaris que s’ha creat ella. És una línia a 

potenciar perquè està funcionant bé. És molt útil per apropar als 

alumnes del nord altres realitats, es finança aquest tipus d’accions i des 

d’Agermanament creiem que és una via que cal desenvolupar. Hi ha un 

dossier d’activitats i centres d’interès pensats que es dóna a les escoles i 

instituts. 

L’altre feina que fem des de Catalunya és des de l’ Oficina Tècnica. 

Actualment, hem passat de 4 persones treballant a l’ OT a una, que és 

l’Antoni Cabré. Aquesta gran estructura, per motius econòmics, es va 

haver de reduir a 1 persona voluntària. L’Antoni porta el gran gruix de 

feina de l’oficina, la coordina i la comparteix amb d’altres voluntaris que 

es dediquen a fer tasques específiques dins l’entitat. 

El 2015, la situació econòmica de l’entitat, no ens permet crear 

estructura de costos que puguin condicionar el futur. Tot el que puguem 

s’ha de fer a nivell de voluntariat. Pel 2015 necessitem voluntaris per fer 

determinades feines de l’entitat. Sobretot, a nivell de comunicació. 

Disposem de molta informació, documents, imatges, vídeos... Una 

documentació molt valuosa que s’ha d’anar classificant i ordenant per tal 

que sigui útil a l’hora de fer xerrades i presentar projectes a entitats. 

Des del Nord, un altre punt fort és el treball de Comunicació. Actualment 

s’està enviant el full informatiu “Des de la Rambla”, que surt cada 2-3 

mesos i a partir del qual s’informa als socis de les activitats que estem 



realitzant a Agermanament. Tenim el dubte de si cal enviar-lo per correu 

postal per tots aquells/es que no tinguin internet. La web és un mitjà 

operatiu i actualitzat que està funcionant molt bé. El Facebook interactiu 

el gestiona la Montserrat Torramilans i la web en Josep Maria Rué. 

D’altra banda, dins la Comunicació, l’ Ángel Garcia i la Natàlia Lagunas 

es dediquen a buscar noves formes de finançament de projectes com el 

Crowfounding o el Teaming. De moment hem tingut una experiència 

exitós de finançament virtual amb IMSHA i la volem fer extensible a 

altres projectes. L’ Ángel és la persona que porta la iniciativa d’aquests 

nous models de finançament. 

Actualment, la Mesa ha de flexibilitzar les trobades de forma presencial. 

El més important és que cadascú faci la seva tasca amb l’equip de 

voluntaris i puguem treballar de forma operativa tot i que no es pugui 

anar a la Mesa de forma presencial per manca de temps o proximitat. El 

Skype permet la presència a les reunions a distància, que ja hem posat 

en funcionament amb l’Ángel de Madrid. 

Camerun: hi realitzem projectes econòmics (els explicarà l’Antoni) i 

projectes de caire més social (els explicarà el Jaume Borràs). 

Actualment estan equiparats gairebé al 50%. L’Antoni manifesta que 

hauríem de recuperar l’antic percentatge. 80% projectes econòmics i 

20% projectes socials. Evidentment, sense deixar de treballar mai en els 

projectes socials. 

Actualment hi ha dos grans projectes econòmics al Camerun: Palmeres 

(des de 1996) i Dones. El projecte Dones funciona molt bé, porta una 

bona dinàmica i estem rebent moltes subvencions. Aquest any es 

plantaran 56 Ha de mandioca. Ha estat un èxit el retorn del crèdit. El 

control fa que els dones retornin el crèdit. Elles són conscients de les 

avantatges i dels inconvenients d’aquest retorn. Amb el projecte Dones 

hi ha col·laborat, a nivell econòmic, els ajuntaments de Tarragona, 

Sabadell i Hospitalet. La persona d’ASAFRO que gestiona aquesta àrea 

és molt eficient.  

De cara el 2015, els errors que hem comès amb el projecte Palmeres 

hem de ser capaços de generalitzar-los i no fer-los. No hem estat 

capaços de fer el seguiment de cada una de les GICs de les palmeres 

d’oli juntament amb ASAFRO. Per tant, actualment, no tenim la 

quantificació suficient per saber en quin percentatge estan rendint i 

funcionant les GICs. Per això hem de millorar el projecte de palmeres 

seguint el model del projecte de dones. Ens cal aquest seguiment tant 

per nosaltres com per ells. 

A continuació l’ Antoni explica què és i com funciona ASAFRO per 

aquelles persones noves a l’ assemblea.  

El projecte de palmeres que tenim al sud es troba en una situació de 

parèntesis per part nostra ja que estem en vies de reflexió per pensar en 

les possibles vies de millora de la producció i venda de l’oli de palma. 



Projectes socials: en Jaume Borràs enumera i valora els diferents 

projectes socials que tenim en curs al Camerun: 

- Maternal d Lobikoy: continua funcionant molt bé. Hi ha 85 alumnes. 

La subvenciona Agermanament cada any. Els nens i nenes tenen 

seguiment mèdic i un àpat diari garantit. Cada any s’obtenen 

subvencions i donatius suficients per a mantenir-la. 

- Agermanament parròquia de la Bonanova-Botmakak:  aquest any 

s’ha potenciat molt les millores a l’institut de Botmakak. El centre ha 

revifat i hi té molts alumnes. 

- IMSHA: el centre d’alumnes amb sordesa funciona molt bé. Aquest 

any, com a novetat, hi hem construït un galliner que ja està en marxa. 

Els responsables de la cria de pollastres s’han format a Bogso per tal 

de poder cuidar els pollastres adequadament. És un projecte que 

donarà autofinançament parcial a l’escola, per l’autoconsum dels 

pollastres i la venda a llarg termini. Necessita finançament extern per 

a mantenir el centre. El subvenciona Codes-Cam, l’ Ajuntament de 

Calella i Pineda. 

- Pous de Bobog: gràcies a la campanya que va fer el Jaume, va 

trobar 40 persones que donessin 100€ i els va aconseguir. Va anar al 

Camerun el capellà de Cantonigros i el rector de Roda de Ter que 

han volgut fer un agermanament entre Rupit, Roda i Bobog. Ja s’ha 

començat la maternal. Necessitem uns 10.000€  i ja els tenim gairebé 

segurs. En Jaume valora que els agermanaments entre els municipis 

d’aquí i d’allà són molt positius i satisfactoris per a continuar fent 

projectes al Camerun. El dia 13 de maig marxa en Jaume amb vàries 

persones d’aquesta zona (Rupit, Roda...)  cap al Camerun. 

- A Mà: el Salvador Cortadellas realitza la formació en arts plàstiques a 

uns 150 alumnes i 30 professors als centres educatius de Botmakak. 

- Casa de la cultura de Kribi: es vol fer una biblioteca, un centre 

cultural i una residència. S’ha anat avançant però encara no està 

finalitzat el projecte. 

En Jaume explica que el mes de gener de 2015 vam convidar a un 

capellà del Camerun, rector de Botmakak, que estava a França fent un 

stage. En Pere Giró va baixar al Camerun durant 1 mes per a treballar 

amb aquest rector respecte les bombes d’aigua i la bomba Ariet. Aquest 

rector va morir a França el dia 8 de març, una llàstima, ja que havia estat 

treballant amb el Pere i agermanament poc abans de morir. 

D’altra banda, en Jaume vol fer un incís respecte el projecte de 

plantacions de palmeres. Diu que aquest any se n’han repartit 7.000 i 

que això afavoreix a 50 famílies. És veritat que aquestes 1.500 Ha de 

palmeres a la província de Nyong et Kellé haurien d’inundar d’oli a tota la 

zona i això no passa, però no ho volem deixar morir i hem de pensar 

com arreglar-ho. En Jaume vol demanar 40.000€ per intentar reanimar 

tot aquest gran projecte. 



5- Torn paraules: 

- Camil: expressa de que no pot obrir els arxius visuals que li enviem. 

Sembla ser que és un problema del seu ordinador perquè la resta de 

gent sí que pot obrir-los 

- Tomeu: no està massa d’acord amb la separació que fem entre 

projectes econòmics i socials. Per exemple, a à i Imsha són projectes 

socials però amb activitats de promoció econòmica. 

- Maria Guri: respecte l’ EPD. Els que duen a terme aquestes activitats 

troben a faltar la presència de gent camerunesa als tallers de 

sensibilització. la seva experiència explicada en primera persona és 

el que més agrada als alumnes. Quan van amb agermanament a les 

escoles, la seva idea és la de fer justícia, no la de fer pena. La 

diferència cultural no és des de la riquesa / pobresa sinó des de la 

igualtat. La Maria expressa que des de l’ EPD necessiten gent que 

col·labori en moltes tasques: correcció de panells per fer muntatges 

amb fotos, enviar articles interessants... es pot col·laborar en moltes 

coses sense ser de la Mesa. El fet que Agermanament entri en més 

municipis és molt important i necessitem a més persones per a fer-ho. 

- Antoni Cabré: dóna la raó al Tomeu respecte la separació els 

projectes en socials o econòmics. Especifica que considerem 

projectes socials aquells que no es poden autofinançar. 

A continuació es voten els projectes del 2014 i els plantejats pels 2015. 

Tots els vots són a favor de l’aprovat. 

6- Informes econòmics 

En Joan Garcia fa la corresponent  presentació dels comptes de 

l’exercici 2014. Disposem de tota la informació presentada als 

documents annexos. 

 

 

Aspectes a tenir en compte. 

- Subvencions rebudes: 123.874,82 € 8aproximadament 40.000€ més 

que l’any passat), gràcies a la feina feta per l’ Antoni a les 

delegacions on treballem. 

- Hi ha hagut un saldo negatiu molt petit per manca d’uns ingressos 

previstos que no hem rebut. Bàsicament es deu a la loteria, que hem 

ingressat menys diners dels previstos. 

- Despeses ordinàries: en aquest concepte hem tingut beneficis 

perquè calculàvem més despeses. El local de la Rambla és molt més 

econòmic i els serveis necessaris també són compartits. 



S’aprova per unanimitat els Comptes Anuals del 2014 que presenten un 

resultat de 6.647,31 € que s’acorda aplicar compensació dels resultats 

negatius de l’exercici 2013.  

Respecte el pressupost del 2015: s’ha fet de forma aproximada tenint en 

compte el del 2014 quant a quotes, despeses i ingressos previstos. El 

voluntariat del personal d’ Agermanament és del 100%. 

Un cop explicat i valorat el pressupost del 2015, també queda aprovat 

per unanimitat. 

7- Temes legals 

L’Elisabeth informa de la modificació dels estatuts d’Agermanament pel 

canvi de seu social. 

En aquest sentit l’Article 3 queda així: 

“El domicili social de l’associació s’estableix a Barcelona i radica a la 

Rambla Santa Mònica, 10, podent establir delegacions o 

representacions a qualsevol altre lloc del mon, i l’àmbit de l’activitat 

principal de l’entitat és Catalunya, si bé qualsevol altre referència 

geogràfica (estatal o internacional) resultarà igualment significativa de 

l’àmbit territorial.” 

Explica que el canvi de càrrecs s’hauria de fer cada 3 anys com a mínim 

per evitar tanta feina burocràtica. La composició de la junta hauria de ser 

una mica més estable, com a mínim de 3 anys sense canvis. 

L’Article 15.1 dels estatuts queden així: 

“1.-Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un 

període de tres anys, sense prejudici que puguin ser reelegits.” 

L’Assemblea, per unanimitat, acorda aprovar les dues modificacions dels 

estatuts proposades. 

Junta directiva: la Natàlia Lagunas, actual secretària, proposa deixar el 

càrrec ja que no disposa del temps ni la proximitat a la seu per tal de 

dur-lo a terme. L’Antoni es presenta per a ser el nou secretari de la Junta 

i la Natàlia constarà com a vocal. 

L’Assemblea aprova, per unanimitat, la reelecció de la Junta Directiva 

amb el canvi en el càrrec de Secretari. 

8- Torn de paraules: 

Vicenç: pensa que hauríem d’acordar el nombre límit de mandats que pot 

repetir cada junta. 



Tomeu: no creu en els límits de la junta directiva, ja que la Mesa és l’òrgan 

que decideix i pren decisions. No pas la junta que més aviat és un tema de 

paperassa però no és l’òrgan executiu de l’entitat. En jaume Rodri opina el 

mateix que en tomeu. 

Seguirem pensant si cal posar un límit en els càrrecs de la unta directiva en 

un futur. De moment, seguirem igual com fins ara. 

9- Dinar 

Els assistents gaudim d’un bon dinar a la mateixa sala on s’ha fet                  

l’ assemblea. Cal dir que l’organització de l’acta i del càtering han estat 

excel.lents. Gràcies al Josep Maria Rué i al Manel Mas, que s’han cuidat de 

tots els detalls de la jornada. 

10- Projeccions audiovisuals: 

- Ángel Garcia i Natàlia Lagunas: expliquen l’èxit que van aconseguir a 

través de la campanya de recerca de diners 8Crowfounding) i que es 

van destinar a IMSHA. Tenim la carta preparada per a tots els 

microdonants per tal d’engrescar-los al projecte Teaming, un altre 

model de recerca de finançament. 

Volem provar l’experiència de finançament del projecte IMSHA a 

través de Teaming, una iniciativa que busca persones que donin 1 € 

del seu compte corrent cada mes per a un projecte determinat. 

Aprofitarem els contactes que tenim (de socis i microdonants) per tal 

de demanar-los 1 € mensual destinat al manteniment general d’ 

IMSHA i de la granja de pollastres. Ja tenim la carta redactada i s’ha 

projectat. Les avantatges d’aquest model de finançament  és que no 

hi ha comissions, no hi ha  límit de temps per aconseguir uns diners 

determinats i , en definitiva, és com si aconseguíssim socis nous que 

donin 12€ anuals a un projecte determinat. 

L’Ángel i la Natàlia volen encoratjar els assistents a participar. És 

recomanable que quan iniciem la campanya d’aquest projecte ja 

comptem amb una borsa de gent que s’agregui a aquesta iniciativa. 

- Per acabar el Pere Giró i en Salvador Cortadellas van explicar la 

situació dels seus respectius projectes que han visitat en els seus 

recents viatges al Camerun, el del subministrament d’aigua a 

Boumndjack i el projecte A MÀ a Bot makak, respectivament. 

- L’Antoni va passar unes entrevistes filmades en el darrer viatge de 

seguiment del projecte de les Cooperatives de Dones i que 

constitueixen part del material presentat com Informe Final als 

ajuntaments finançadors. 

 

 



L’ assemblea general es dóna per acabada a les 18:30 h a la sala 

Guapa de Rupit. 

Natàlia Lagunas 

 

 


