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CODESENVOLUPAMENT AMB L’ASSOCIACIÓ DE
DONES CAMERUNESES DE CATALUNYA

ACTIVITATS DE FORMACIÓ A LA MAISON DE LA
FEMME DE BOUMNYEBEL

S’ha engegat una activitat de codesenvolupament entre
l’associació ALDEJ
-Association de Lutte contre la
Déliquance Juvénile- d’Édea a Camerun, l’Associació Mont
Cameroun de dones cameruneses de Catalunya i
Agermanament sense Fronteres. Representants de
l’associació d’Édea estan participant en diferents
formacions organitzades per ASAFRO a Boumnyebel.

S’ha reprès la formació a les associacions de dones amb
tallers sobre Gènere, Tractament de residus, Cohesió i
dinàmiques de grup i Transformació de productes agrícoles.
A la imatge, la coordinadora de la formació Juliette Mbog.

PRIMER TRIMESTRE A LES ESCOLES MATERNALS

CONSTRUCCIÓ DE DOS POUS D’AIGUA

Les cinc escoles maternals han dut a terme el primer
trimestre del curs 2020-21 amb normalitat i atenent en
total 280 alumnes. D’altra banda, a Agermanament s’ha
començat a reunir el “Grup Escoles Maternals” que en
coordinarà totes les tasques.

Els pous estan a Mbai i Nsinglibado, dues poblacions petites
de Nyanon al departament de Sanaga Maritime, que
abastiran d’aigua una població de 300 persones cadascun.
Amb aquestes noves construccions arribem a la seixantena
de pous. El “Grup Aigua neta” ha començat l’actualització
del cens de pous revisant les ubicacions, la documentació i
l’estat del funcionament.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

CAMPANYA: AIGUA QUE SALVA VIDES

El dissabte 27 de juny es va celebrar l’assemblea de forma
telemàtica per la situació actual. Es van presentar i
aprovar la Memòria d’activitats i el Balanç econòmic del
2019, així com els Objectius i Pressupost del 2020 i la
composició de la nova Junta que s’ha ampliat a 18
persones.
Aquesta vegada també es va presentar i aprovar el Pla
estratègic 2020-2025 que s’ha estat treballant durant tot
l’any amb el lema “Enfortir-nos per enfortir la justícia
global”. En destaquem els següents punts:
- Missió: Agermanament sense fronteres som una
associació que promou la cooperació per al
desenvolupament de col·lectius vulnerables en pro de la
justícia global.
- Visió: Volem ser una associació de referència en el
territori català en la promoció de la cooperació per al
desenvolupament a l’Àfrica subsahariana, especialment al
Camerun. En aquest sentit treballem per:
· Oferir oportunitats per a transformar i millorar la vida de
col·lectius vulnerables.
· Impulsar la sensibilització, l’acció voluntària i la cultura
de la solidaritat.
· Generar confiança a la societat en la realització dels
projectes de l’organització.
- Valors: Agermanament sense fronteres ens inspirem en
un conjunt de valors a l’hora de planificar i desenvolupar
la nostra activitat:
· Transparència: Actuem amb responsabilitat i estem
oberts a què la ciutadania tingui accés a la nostra activitat
social i econòmica.
· Participació: Establim processos participatius tant en la
constitució dels òrgans de governança com en la presa de
decisions sobre les activitats a desenvolupar.
· Compromís: Som constants i rigorosos en reballar pels
objectius que ens hem proposat.
· Inclusió: Reconeixem la diversitat i treballem per la
igualtat d’oportunitats entre totes les persones.

Ha estat tot un èxit aquesta campanya per sensibilitzar la
ciutadania sobre la importància de l’accés a l’aigua neta a
les zones rurals del Camerun. Ja se n’han venut 1.500
ampolles i els ingressos permetran impulsar la
construcció de nous pous d’aigua per reduir la mortalitat
infantil, millorar la salut de la població, escurçar llargs
desplaçaments per anar a buscar aigua i incrementar el
nivell de desenvolupament del país.

PROJECTES FINANÇATS AMB EL SUPORT DE:

ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS
Amb la situació de pandèmia per la Covid-19 han quedat
aturades moltes de les activitats de sensibilització que es
duien a terme des de les diferents delegacions. No s’han
celebrat les fires de solidaritat ni els tallers a les escoles i
instituts.
A Matadepera, algunes de les sessions mensuals de
meditació s’han fet en línia i d’aquesta manera han pogut
arribar -aquest mes de desembre- a la número 109.
Des d’Osona han participat en la campanya del Consell
Comarcal “D’Osona al món: la vacuna som tots”,
conjuntament amb les ONG de la comarca que treballen a
l’exterior. A la web podeu veure el vídeo de l’impacte de
la pandèmia a Camerun amb el director de la nostra
contrapart.

