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UNA DELEGACIÓ D’ASAFRO -LA NOSTRA CONTRAPART A CAMERUN- VISITA CATALUNYA 
En Bayiha -director d’operacions- i la Juliette Ngo Mbog -coordinadora del projecte de cooperatives de dones- de la contrapart 
ASAFRO han visitat Catalunya del 4 al 19 de novembre. Han fet reunions de treball amb l’oficina tècnica i visites a una bona part 
dels ajuntaments que financen projectes nostres a Camerun així com reunions amb les delegacions. La visita va coincidir amb 
l’estada d’un parell de dies a Barcelona del president d’ASAFRO, Charles Kooh, amb qui també hi va haver sessions de treball. 

 
A la Fira Mescla’t amb la Marta Morell, 
2a Tinenta d’Alcaldessa i el Marcel Torras 
de la delegació de Sabadell.

 
A l’Ajuntament de Torelló amb la 
regidora Núria Montanyà, la tècnica Meri 
Payan i Ramon Bufí i Carme Aligué de la 
delegació d’Osona. 

 
Al Consell Comarcal d’Osona amb el 
vicepresident segon i responsable del 
Servei de Cooperació Pere Medina, la 
responsable tècnica Mireia Rosés i 
Noguer i en Ramon Bufí de la delegació 
d’Osona. 

 
A l’Ajuntament de Lloret de Mar amb els 
regidors Arantxa Jiménez i Albert Robert 
i la tècnica Verónica Rincón. Pili Fidalgo i 
en Juan Tecles de la delegació de Lloret i 
la Maria Guri de la delegació de Calella.

 
Al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament amb el responsable 
d’Àfrica, Mediterrània i Àsia, Joan Ribas. 

 
A l’Ajuntament de Cambrils amb el 
regidor Oliver Klein, el David Garcia, de la 
delegació a Cambrils, la Suni Clúa de la 
delegació a Tarragona i l’Inongo-vi- 
Makomé, coordinador del projecte Casa 
de la cultura de Lobé. 

 
A l’Ajuntament de Vic amb el regidor de 
cooperació Josep-Ramon Soldevila, la 
tècnica de cooperació Montse Bosch i 
Ramon Bufí de la delegació d’Osona. 

 
A l’Ajuntament de Sabadell amb Rosa 
Núñez, Ikram Rich Ibn Alibou i Berta 
Gonzàlez de la regidoria de Drets Civils i 
en Marcel Torras de la delegació de 
Sabadell 

 
A l’Ajuntament de Roda de Ter amb en 
Ramon Bufí de la delegació d’Osona. 

 
A l’Ajuntament de Calella amb la 
regidora Montse Mateu, la tècnica 
Mariona Grau i la Maria Guri de la 
delegació de Calella. 

 
A l’empresa Lavola especialitzada en 
sostenibilitat, amb el seu director Pere 
Pous i en Ramon Bufí de la delegació 
d’Osona. 

També ens ha visitat en Jacques Badjom, 
de l'Escola d'Infermeria d'Ayas 
(Camerun) que va fer una conferència a 
la UVIC organitzada per la Càtedra de 
bioètica, que coordina l’Ester Busquets, i 
la Fundació Grífols. 

 
Reunió final amb la Junta 
d’Agermanament per valorar l’estada. 

 



 
JA TENIM NOU LLIBRE: MIRADES AFRICANES 
Ja s’ha publicat el llibre d’aquest any “Mirades africanes”. 
L’autor de les fotografies és en César Herrero, arquitecte i 
fotògraf madrileny que ha cedit les imatges a Agermanament. 
Els autors dels textos són l’Ester Busquets i el Ramon Bufí de la 
delegació d’Osona. El llibre s’ha presentat, de moment, a la seu 
d’Agermanament a Barcelona i al Teatre Eliseu de Roda de Ter. 
Als dos actes han participat els autors i s’ha llegit un text de la 
Juliette Ngo Mbog, coordinadora del projecte de cooperatives 
de dones d’ASAFRO. 
Podeu adquirir el llibre a 10 € i també cada fotografia en 
format DIN A3 a 4 €.  
Reserves: agermanament@agermanament.org 

 

 

 
CELEBRACIÓ DELS 30 ANYS DE LAFEDE.CAT 
Ens hem sumat a la celebració dels 30 anys de lafede.cat de la 
que la nostra entitat en forma part des de 1999. A la foto de 
grup hi ha les Juntes i Equips tècnics de tots aquests anys de les 
que en Manel Mas i l’Antoni Cabré també en van formar part.  

 
CONCERT DE GÒSPEL SOLIDARI 
Cor amb Swing, Gospel FM, Just Gospel Cor i Gospel Imma Cor 
dirigits per José Beuter van oferir el dissabte 23 de novembre 
un concert solidari a la parròquia de La Bonanova donant la 
recaptació al projecte de cooperatives de dones. 
 
ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS 
[ALELLA] Per primera vegada hem rebut una subvenció de 
l’Ajuntament a través del Fons Català de cooperació i hem 
participat a la Festa de la cooperació Mirades al món. 
[CALELLA] Al voltant de l’exposició “Calella és solidària”, la 
Maria Guri amb els companys del Consell Municipal de la 
Solidaritat, han programat tallers destinats a alumnes de 2n 
d’ESO dels 3 centres d’educació secundària amb l’objectiu de 
conscienciar al jovent sobre les injustícies del món i fomentar la 
reflexió sobre la importància de la cooperació internacional. 
[CAMBRILS] El nostre delegat David Garcia ha participat amb el 
Consell Cambrils Ciutat Solidària a la 1a Jornada de la Xarxa de 
Cooperació del Sud de Catalunya. 
[MATADEPERA] La Tònia Cortadellas i la Rosa Roca han portat 
el “bagul viatger” a l’escola Montcau La Mola i seguiran amb les 
altres escoles de primària del municipi. També portaran el 
taller de fang del Salvador Cortadellas i la Maria Picanyol. 
[REUS] L’Inongo-vi-Makomé ha portat els seus contes a l’Escola 
Arce i el Col·legi Sant Pau. En total seran 30 tallers aquest curs. 
[SANT QUIRZE DE BESORA] En Jordi Jump de la delegació 
d’Osona ha fet el monòleg “Buscant la felicitat”. 

US DESITGEM UN BON NADAL I MOLT BON 2020, 
ANY EN QUÈ AGERMANAMENT CELEBRARÀ EL SEU 60è ANIVERSARI 

PROJECTES FINANÇATS 
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Sant Agustí Lluçanès 
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