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SEMINARI DE FORMACIÓ: TÈCNIQUES DE MESURA I UTILITZACIÓ D’INSTRUMENTS DE MESURA 

 

 

Les dones de les cooperatives agrícoles coordinades per 
ASAFRO, van rebre formació durant el mes de maig amb 
el seminari titulat “Tècniques de mesura i utilització 
d’instruments de mesura”. 

Se'n van fer dues edicions, a BOUMNYEBEL, a les que hi 
van assistir dues representants de cada grup de dones. 

- El 2 de maig es va fer a BOUMNYEBEL amb 1 grup 
d’ESEKA, 1 de MAHOMY, 2 de LIMOUGH LIHOG, 2 de 
BADJOB, 1 de BOGSO, 2 de SONG BASSONG, 1 de 
BIYOUHA, 1 de NGOG MAPUBI, 4 de SEPP, 2 de 
BOUMNDJACK, 1 de NGUIBASSAL i 6 de BOBOG. 

- El 16 de maig hi van participar els 11 grups de la zona de 
NYANON. 

L’objectiu era molt concret, aconseguir que les 
cooperatives s’adonessin de la importància de la “noció 
de mesura” en la seva pràctica agrícola per tal de: 

- Conèixer la superfície cultivada 

- Saber la quantitat de llavors necessàries 

- Quantificar la producció obtinguda 

- Conèixer la producció transformada 

La formació la va fer el Director d’operacions de la nostra 
contrapart ASAFRO, M. Bayiha, que és enginyer agrònom. 

Hi va haver una part de formació pràctica en què cada 
grup disposava d’una cinta mètrica i una balança de mà i 
es van fer activitats per:  

- Calcular amb una balança de mà el pes dels productes 
recollits i venuts 

- Calcular les dimensions d’un camp i la seva superfície, 
tant en camps de forma regular com irregular 

- Calcular la capacitat d’estris utilitzats normalment als 
camps: gibrells, bidons, diferents tipus de sacs… 

 

Imatge de les assistents a la formació de NYANON amb els 
diplomes de participació. A l’esquerra: el formador M. 
Bayiha. A la dreta: la coordinadora del programa de 
cooperatives de dones i d’aquesta formació, Juliette Ngo 
Mbog. 
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REUNIÓ AMB EL GRUP D’EDUCACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT (EpD) DE LA DELEGACIÓ D’OSONA 
El dimecres 12 de juny vam fer una reunió amb el grup d’EpD de la 

delegació d’Osona -Montse Aguilar, Gemma Castaño, Sandra Costa 

i Sílvia Surinach- per tal de conèixer de primera mà les activitats i 

materials de què disposem. Primer, la Maria Guri i la Rosa Bes -que 

fa molts anys que fan tasques de sensibilització a escoles i instituts 

tant del Maresme com de Sabadell i altres- van exposar què s’ha fet 

d’EpD a Agermanament des del 2005 així com els tallers actuals. 

Després, el grup de Roda va explicar quines activitats han fet a les 

escoles i institut del poble.

 

Per acabar, es va presentar una nova maleta pedagògica que 

s’oferirà en préstec a les delegacions d’Agermanament i 

directament a les escoles pel proper curs.  La maleta ha estat feta 

per la Maria Peñas formant part d’un Treball de fi de màster d’EpD 

a la UB. 

 

 
 

PRIMERA REUNIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
El dimecres 26 de juny els membres de la Junta van fer la 

primera reunió per engegar el Pla Estratègic d’Agermanament 

2020-2025 tal com es va aprovar a la darrera Assemblea 

General celebrada a Manresa. 

D’aquesta manera comença un procés de reflexió i debat que 

portarà a definir uns objectius i accions concretes a partir de 

quatre eixos: Organització interna, Projectes de 

desenvolupament, Recursos financers i per últim,  Comunicació, 

sensibilització (EpD) i participació. Es treballarà en comissions, 

formades per col·laboradors d'Agermanament, que conduirà a 

una reunió general i finalment es presentarà a la propera 

Assemblea General. 

 
 
ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS 
Pineda de Mar, abril. Taller del “Bagul misteriós” a les classes 

de 3r de primària de l’escola Jaume I.  

Rupit i Pruit, abril. Representació del monòleg “Buscant la 

felicitat” d’en Jordi Jump a l’Espai Joan Font. 

Vic, maig. Concert del Cor Gospel Gurb a la parròquia Divina 

Pastora. 

Torelló, maig. La delegació d’Osona i en Claude Yedé van ser 

rebuts per la regidora de Benestar Social, Carme Francolí, i per 

personal tècnic de l’Ajuntament de Torelló. En Claude Yedé és 

l'enginyer camerunès que construeix els pous d’aigua a 

Camerun amb la nostra contrapart ASAFRO.  

Esparreguera, juny. Participació Fira d’Entitats dins dels actes 

de la Festa de la Primavera. 

Cambrils, juny. Participació a la Fira multisectorial de Cambrils 

a l’estand del Consell de cooperació. 

Calella, juny. Participació a la fira Sidral Solidari organitzada pel 

Consell Municipal de la Solidaritat. 

Castellar del Vallès, juny. Participació fent tallers de màscares, 

punts de llibre, mandales i trenetes a la festa de final de curs de 

l'Escola Emili Carles-Tolrà que ens va fer lliurament dels 

donatius recollits en diferents activitats del curs.  

Matadepera, juny. La delegació de Matadepera va ser rebuda 

pel nou alcalde Nil López, per presentar Agermanament sense 

fronteres i els projectes que fem. 

PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE: 

     
 

 

 
 

 
 

 
Sant Agustí Lluçanès 

         
 

Sant Pere de Torelló 


