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Presentació

“

Aquesta Memòria d’Agermanament sense fronteres recull el resum del treball dut a
terme per l’entitat durant l’any 2019 i que va ser aprovat en l’Assemblea General
Ordinària del 26 de juny de 2020, realitzada per via telemàtica a conseqüència de la
pandèmia provocada per la covid-19.
Com veureu, hem canviat el format respecte a anys anteriors. Aquest canvi no
vol ser només formal, sinó també de fons, i respon al nou Agermanament que mira
cap al futur amb renovada energia. La filosofia del canvi la recull el «Pla estratègic
2020-2025», que assenta les bases de l’adaptació de la nostra entitat als nous reptes de la cooperació. D’una banda, consolidar el trànsit
de la cooperació assistencialista a la solidaritat per la
Justícia Global en la nostra parcel·la d’actuació al Camerun i a Catalunya; i, de l’altra, adaptar l’organització
Aquesta
interna als nous objectius marcats.
Memòria és una
Al 2019 hi ha hagut un important creixement
respecte
als anys anteriors, tant en recursos com en
foto panoràmica
activitats, de manera que es reforça el que ja es va dir
de l’adaptació de
a l’Assemblea de l’any passat. Això denota un canvi de
tendència en positiu. El 2019 s’ha explicitat aquest
l’entitat als nous
creixement i això ha estat possible per la consolidació
reptes de la
tant d’Agermanament a Catalunya, com de la contracooperació
part ASAFRO, al Camerun. L’actual crisi econòmica provocada per la covid-19 pot fer canviar aquesta tendència i caldrà estar molt atents a veure com evoluciona la
situació.
El treball de les delegacions que permet arribar
a trenta-tres municipis del país, amb el que això representa, i els grups de treball
intern, amb el suport de l’Oficina Tècnica, han estat els artífexs que han fet possible
aquesta evolució positiva. Aquesta Memòria és una foto panoràmica, volgudament
quantificada, del que ha estat Agermanament el 2019.

Antoni Cabré
Director d’Agermanament sense fronteres
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”

Organització

“

Junta directiva

15

Elisabet Torner Lasalle, presidenta

delegacions

Jaume Borràs Farrés, vicepresident
Antoni Cabré Segarra, secretari
Víctor Cabré Borràs, tresorer
Jaume Argemí Relat, vocal

Castellar del
Vallès

Ramon Bufí Puigoriol, vocal

Osona*

Ester Busquets Alibés, vocal
Elvira Fernández Vilà, vocal
Manel Mas Franch, vocal

Matadepera

Josep Maria Rué Rubió, vocal

voluntaris

Lloret
de Mar

Artés

Esparreguera

Cambrils

247
socis

La Bisbal
d’Empordà

Manresa

Anna Torramilans Lluís, vocal

50

”

Agermanament sense fronteres és una associació
que promou la cooperació per al desenvolupament
al Camerun des de fa 60 anys

Reus

L’Hospitalet
de Llobregat

Tarragona

33

municipis
implicats
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Sabadell

Pineda
de Mar

Calella
Barcelona
[seu]

*Osona: Alpens, Balenyà, L’Esquirol, Les Masies
de Roda, Les Masies de Voltregà, Manlleu, Orís,
Roda de Ter, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Hipòlit
de Voltregà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de
Torelló, Torelló i Vic
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Projectes

“

PAEF

Programa d’Activitats
Econòmiques de Dones

Les cooperatives de dones
pretenen erradicar la
pobresa, posar fi a la fam,
assolir la seguretat
alimentària i la millora
de la nutrició, i promoure
l’agricultura sostenible

73

associacions
registrades

32

pobles

11

crèdits
atorgats

8

cursos

245

dones en
cursos de
formació

Douala
Yaoundé
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51

”

d’actives el
2019

Projectes

“

UTM

Unitat de Transformació
de la Mandioca

Boumnyebel

Finalització de la
construcció de la UTM a
Boumnyebel. Un centre amb
maquinària que permetrà la
transformació de la
mandioca i la seva
posterior comercialització.
Aquesta infraestructura
és prioritària pel
desenvolupament del país

114
m2

“

Aigua neta

Pous d’aigua neta

6

Henguegue (Bot Makak)
Imbus Mision (Bot Makak)
Eka’A (Bobog)
Kombe - Log Kot (Bobog)
Lihong II (Bogog)

pous
construïts

Els pous garanteixen
l’abastiment d’aigua neta
i segura a prop de casa,
per beure, cuinar, rentar
la roba i per a la higiene
personal, i estalvien llargs
desplaçaments, i sobretot
disminueixen les malalties
i la mortalitat infantil

”

Lobe (Kribi)
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Projectes

“

Educació i Cultura
Escoles maternals, centres
de formació i culturals

262

Les escoles maternals
promouen l’educació
inclusiva i equitativa
d’infants de 3 a 6 anys.
Els centres ofereixen un
àpat diari i el seguiment
sanitari periòdic de tots
els infants

infants
escolaritzats

“

participants
tallers

”

Escoles maternals
uLog Bikoy
uNdeme
uNyanon
uPendiki

Escola maternal
uBobog

108

El centre de formació
‘A mà - Ni woo’
situada a Bot Makak
promou l’educació plàstica
i el treball artesanal

”

Centre de formació
A mà - Ni woo
uBot Makak
Casa de la cultura i el saber
uLobe (Kribi)

“

La ‘Casa de la cultura i el saber’ de
Lobe s’ha construït per preservar
la riquesa del patrimoni
cultural de la zona
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”

Sensibilització

“

7

Agermanament sense fronteres realitza accions de
sensibilització per promoure la transformació social

participació
fires

”
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presentacions
llibre

32

10

8

actes institucionals

actes en
escoles

consells
cooperació

10

concerts
i teatre

3

participació
mitjans
4
butlletins

«Des de La Rambla»

309
seguidors
125
notícies
publicades
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exposicions i
conferències

833
seguidors

8

86
seguidors

Activitats
Pla estratègic
Elaboració del nou Pla estratègic
pel període 2020-2025, basat
en un model de cooperació
horitzontal i veritablement
transformador

Codesenvolupament
Impuls en accions de codesenvolupament a través de l’associació
de dones cameruneses residents a
Catalunya «Mont Cameroun»

Viatges de seguiment
Realització de 3 viatges al
Camerun per conèixer i valorar
la situació dels projectes i 1 viatge
de la contrapart (ASAFRO)
a Catalunya per enfortir
vincles de col·laboració

Educació per al desenvolupament
Promoció de noves accions d’EpD
per generar consciència crítica,
tant a les escoles com a la societat,
sobre la realitat mundial i
facilitar eines per a la transformació social, en clau de justícia

Comunicació
Creació d’una nova pàgina web
per donar a conèixer els
programes i projectes
desenvolupats al Camerun
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Balanç econòmic
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Entitats col·laboradores
COFINANÇADORS PÚBLICS
Administracions locals i comarcals

AJUNTAMENT D’ORÍS

Administracions col·laboradores a través del Fons Català de Cooperació

EMPRESES COL·LABORADORES
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Treballem per la Justícia Global
www.agermanament.org

