DES DE LA RAMBLA

Cerimònia de lliurament d’equipament agrícola
Aquest equipament consta de dos tipus de carretons, un gibrell, un
bidó, un matxet, una aixada i pedres d’esmolar.
Fins ara s’han donat una vintena de molins, bàsicament a les associacions que queden més allunyades de la Unitat de transformació
i comercialització que s’està construint a Boumnyebel.

Estat de les obres de la Unitat de transformació i comercialització
a Boumnyebel

L’associació FENLI
Aquesta associació (Femmes eleveuses de Ngui Libobi) és una de
les que ha rebut equipament per facilitar i rendibilitzar les tasques
agrícoles que fan al seu camp comunitari de mandioca. És un grup
de set dones que ja ha rebut i retornat tres crèdits. També han anat
rebent formació sobre tècniques agrícoles i canvi climàtic, sobre
tècniques de mesura i ús del telèfon mòbil al servei de l’agricultura.
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Formació professional a Boumnyebel
El 17 de gener, la sala d’Agermanament era plena de socis i simpatitzants de CODES-Cam i Agermanament, atents a les novetats
que la Natàlia Lagunas presentava. Els darrers mesos del 2019, juntament amb ASAFRO han fet un estudi de viabilitat per crear una
escola de formació professional a Boumnyebel.

Viatge de seguiment de projectes
De 8 al 15 de febrer va tenir lloc el viatge de seguiment dels projectes que Agermanament coordina amb la seva contrapart ASAFRO
a Camerun. A la imatge la reunió dels dos bureaux a Boumnyebel
per parlar del Pla Estratègic, revisar els projectes de l’any 2019 i
planificar el 2020.

Pla Estratègic 2020-2025
El divendres 28 de febrer, a la seu d’Agermanament, es va fer una
reunió per tancar la primera fase del Pla Estratègic 2020-2025. El
document és l’esborrany resultat del treball dels 4 eixos temàtics,
sota la coordinació d’Ester Busquets, i que es posaran a la consideració de tots els col·laboradors d’Agermanament i a l’aprovació de
l’Assemblea General del maig.
Ja es pot avançar que l’Assemblea General Ordinària 2020 serà el
dissabte 23 de maig, segons acord de la Junta del 17 de febrer.

La Casa de la Cultura i el Saber de Lobé
Al petit poble costaner de Lobé, prop de Kribi, les obres de construcció de la Casa de la Cultura i el Saber han entrat en la recta
final i s’ha iniciat el seu equipament.
La vam visitar durant el viatge del febrer amb el seu promotor,
Inongo vi Makomé.
Presentació del llibre Mirant enrere, Diari d’un llarg pelegrinatge
El Casal de Cultura de Matadepera va acollir el 19 de febrer l’acte de
presentació del llibre Mirant enrere. Diari d’un llarg pelegrinatge de
Bartomeu Amat. Es tracta d’un llibre on ell mateix explica el seu itinerari
vital, caracteritzat per la seva dedicació als més febles. Els beneficis del
llibre es destinen al programa “Ajut a Estudiants del Tercer Món”.

Actes commemoració 8-M
Dins dels actes del mes de la dona treballadora, la delegació de
Sabadell va organitzar a l’espai Àgora, una xerrada col·loqui per
parlar de la dona en la societat camerunesa.
El fil conductor va ser l’experiència d’Agermanament amb les 70
associacions de dones que participen en projectes econòmics i en
la formació, especialment en temes de gènere, i que rep el suport
de l’Ajuntament de Sabadell.

Amb el suport de:

Monòleg i maleta pedagògica
En Jordi Codina, de la delegació d’Osona, va interpretar per 7a
vegada la representació, del monòleg Buscant la felicitat, amb taquilla inversa, a St. Hipòlit de Voltregà, el diumenge 26 de gener
per recaptar finançament per l’escola maternal de Logbikoy. Es
van aconseguir 767€.
Tant la presentació del llibre Mirades africanes, a la Biblioteca de
Manlleu el 12 de març, com la presentació d’una nova maleta pedagògica a Roda de Ter, el 13 de març, es van haver de cancel·lar a
causa de la COVID-19. Els actes es reprogramaran de nou quan la
situació ho permeti. La maleta pedagògica parteix del conte Carta
de Bobog, un conte elaborat per un grup de la delegació d’Osona
dins del projecte pedagògic d’Agermanament.

