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FORMACIÓ DEL MES D’AGOST A BOUMNYEBEL 
 
Del 9 al 10 d’agost de 2019 es va fer a la Maison de la Femme 
de Boumnyebel (Camerun) un seminari de cinc tallers sobre 
Transformació de productes agrícoles organitzat conjuntament 
per la nostra contrapart ASAFRO i l’associació “Mawanda ma 
Synodical Bassa”.  

 
Fabricació de sabons amb diferents tècniques per elaborar sabó 
en pastilla i líquid a partir d’olis vegetals, com l’oli de palma. 
Taller d’elaboració de sucs de fruites per la biòloga Mme Adèle. 
Tenyit de teixits amb tints naturals fet per Mme Rosine 
NYEMB, costurera. 

 
Tècniques de fumat de pollastre i peix i Fabricació de iogurt per 
Mme Jeanne Suzanne BITJONG et Mme Rebecca MOUSSI. 

 

PROJECTE A MÀ-NI WOO DE BOT MAKAK 
 

 
Els mestres artesans del centre de formació A mà-Ni woo de 
Bot Makak han començat a instal·lar una parada al mercat 
setmanal de la localitat. L’objectiu principal és donar a 
conèixer el projecte. Hi instal·len un torn i fan demostracions 
de les peces que elaboren. També hi ha venda d’artesania i es 
distribueixen fulletons amb la informació de totes les activitats 
que s’hi fan. Aquesta iniciativa ja ha donat fruits i ja s’han 
interessat nous alumnes ara que comença el curs. 
 
ESTRENEM NOU DISSENY WEB 
 

 
L’equip de comunicació ha estat treballant per actualitzar i 
millorar el disseny de la pàgina web de l’entitat. Encara s’estan 
acabant de revisar alguns textos, però ja està operatiu. Com a 
novetats trobareu: 

● La vinculació de tots els projectes amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 

● Un mapa amb la localització dels projectes. 
● Una pestanya d’actualitat amb les darreres notícies. 



 
 
 
HEM ARRIBAT A LA 100a MEDITACIÓ A MATADEPERA 

 
La Delegació d'Agermanament a Matadepera va organitzar per 
9è any consecutiu una meditació guiada el dissabte de Festa 
Major. El tema va ser la LLIBERTAT i van participar una 
cinquantena de persones. Va ser la meditació número 100, ja 
que n’hem anat fent cada mes des de l’any 2010. Va ser per 
nosaltres una meditació especial, prova de l’interès que té 
aquesta activitat per les persones del poble que hi participen. 
Ens vam posar fent un cercle sota uns arbres per resguardar-nos 
del sol tan fort que allà hi havia. S’inicià l’activitat amb el so de 
la flauta d'en Jaume Cortadellas que ens acaronà amb unes 
peces de diversos autors i que ens va conduir a una calma 
interior i una atenció a les paraules que seguiren i ens guiaren a 
la reflexió que va proposar la Tònia Cortadellas sobre el tema 
escollit. Després al voltant d'un tast de coca amb moscatell vam 
compartir notícies i opinions sobre la Llibertat. La propera 
meditació serà el 5 d’octubre sobre la RESPONSABILITAT, que 
acompanya la noció de Llibertat. Tots hi esteu convidats!  
PLA ESTRATÈGIC: COMENCEN LES REUNIONS 
S’ha iniciat la feina coordinada per l’Ester Busquets i 
posteriorment hi ha hagut reunions de treball dels grups de 
cadascun dels eixos: Eix 1 Organització interna, Eix 2 
Desenvolupament de projectes, Eix 3 Recursos financers i Eix 4 
Comunicació, sensibilització i participació. En aquestes reunions 
s’han treballat i discutit els continguts pertinents a cadascun 
dels grups. Es valora positivament la feina feta. 

 
 
 
SOPAR SOLIDARI D’ESPARREGUERA 

 
Aquest any el 50% de la recaptació del Sopar solidari 
d’Esparreguera s’ha dedicat a les cooperatives de dones que 
coordina la nostra contrapart ASAFRO i que treballen 
principalment camps de mandioca a Camerun. La delegació 
d’Agermanament a la localitat va participar en l’organització 
de la vetllada. 
FIRA DE CALELLA I L’ALT MARESME 
La Maria Guri de la delegació de Calella ha participat en 
l’estand de les entitats del Consell Municipal de la Solidaritat 
que ha informat a la població de la feina feta. 
DELEGACIÓ D’OSONA 
S’ha reunit a Roda de Ter per planificar les accions a fer en el 
darrer trimestre de l’any. 

 

 
PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE:  

   

 

   

 

   
     

 

 

 

 

 

     
Sant Agustí Lluçanès 

 

 
Sant Pere de Torelló 

 

 

     

 

 
 


