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Agermanament sense fronteres
La Rambla, 10
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uTelèfons
       934 410 433  /   682 671 266
uCorreu @
       agermanament@agermanament.org
uWeb
       www.agermanament.org
uFacebook 
      agermanamentsensefronteres
uInstagram 
      agermanamentsensefronteres
uTwitter 
      ongagermanament
uYoutube 
      Agermanament Sense Fronteres

Agermanament sense fronteres és membre de:
uLafede.cat
uXarxa de Cooperació al Desenvolupament del 
Sud de Catalunya
uConsell de Cooperació dels Ajuntaments de 
Calella, Cambrils, Reus, Sabadell, Tarragona i Vic

______
Fotografia de portada: Nen de Mbay (Nyanon)
Fotografia pàgina 2: Dona de la Cooperativa 
AFESCABA a Mbay (Nyanon)
Fotografia contraportada: Dones de Bobog II 
(Bot Makak).
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“

”Antoni Cabré
Director d’Agermanament sense fronteres

En un any tan 
difícil per la 

pandèmia la salut 
d’Agermanament 

s’ha posat de 
manifest amb el 

desenvolupament 
del Pla estratègic

La Memòria d’Agermanament sense fronteres (ASF) del 2020 està marcada per la situació 
de pandèmia de la covid-19 que va perjudicar l’activitat prevista del març en endavant. A 
Catalunya es van deixar de fer moltes de les activitats previstes de sensibilització a escoles 
i instituts, fires de solidaritat i xerrades. Els ajuntaments van endarrerir les convocatòries 
de subvencions i el pagament de les que ja estaven concedides. Al Camerun es van tancar 
les escoles maternals i els centres de formació i van quedar ajornats els tallers previstos per 
a les associacions de dones. L’ alentiment de les subvencions va fer endarrerir les activi-
tats del projecte de les cooperatives agrícoles de dones, 
especialment en la construcció i posada en funciona-
ment de la Unitat de Transformació de la Mandioca 
que caldrà acabar durant el 2021.
 Tot i aquest contratemps el darrer trimestre 
de l’any es van anar reprenent les activitats aquí i allà, 
i l’any 2020 va acabar força bé. Les dificultats econò-
miques van ser compensades en part per la posada 
en circulació de fons propis d’Agermanament i prin-
cipalment d’ASAFRO, la nostra contrapart al Ca-
merun. Com veureu en el balanç econòmic, el descens 
de l’activitat no ha afectat el seu equilibri gràcies a la 
flexibilitat de la gestió i diversificació de l’origen dels 
recursos que permet, en tot moment, adaptar-se a les 
fluctuacions de la conjuntura.
 A causa de les mesures anticovid hem hagut 
d’instaurar el teletreball i les reunions telemàtiques, fet que ha ajudat a fer créixer la parti-
cipació en les diferents reunions, tant internes com externes amb altres entitats. 
 En un any tan difícil per la pandèmia la salut d’Agermanament s’ha posat de ma-
nifest amb el desenvolupament del Pla estratègic que es va aprovar a l’Assemblea General 
Ordinària del 2020. Aquest nou Pla, que ja té uns mesos de recorregut i que va sent una 
bona eina de renovació, pretenia redefinir la missió, visió i valors d’ASF, a la llum dels nous 
models de cooperació, per treballar millor a favor de la Justícia Global.
 En la presentació de la memòria d’activitats del 2020 volem tenir un record espe-
cial pel finat Manel Mas, que és qui durant molts anys es va fer responsable de confegir la 
memòria d’Agermanament sense fronteres.
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50 
voluntaris

175 
socis

Osona*

Tarragona

Artés

Manresa

Reus

Cambrils

Barcelona 
[seu]

L’Hospitalet 
de Llobregat

Esparreguera
Sabadell

Castellar del 
Vallès

Matadepera

Calella

La Bisbal 
d’Empordà

Agermanament sense fronteres és una associació
 que promou la cooperació per al desenvolupament 

al Camerun des de fa 60 anys“ ”

*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, Seva, Torelló i Vic

”

15 
delegacions

Lloret 
de Mar

Pineda 
de Mar

32 
municipis 
implicats 

Junta directiva
Jaume Borràs Farrés, president d’honor
Elisabet Torner Lasalle, presidenta
Ester Busquets Alibés, vicepresidenta
Antoni Cabré Segarra, secretari
Víctor Cabré Borràs, tresorer
Jaume Argemí Relat, vocal
Ramon Bufí Puigoriol, vocal
Jordi Codina Autet, vocal
Elvira Fernández Vilà, vocal
Maria Guri Masvidal, vocal
Natàlia Lagunas Prat, vocal
Manel Mas Franch, vocal
Paquita Montaner Batlle, vocal
Rosa Roca Verdaguer, vocal
Josep Maria Rué Rubió, vocal
Anna Torramilans Lluís, vocal
Marcel Torras Bajona, vocal
Josep M. Viaplana Lleonart, vocal
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Agermanament sense fronteres aprova el nou 
Pla estratègic 2020-2025 en l’Assemblea General

de l’any a través d’un procés participatiu“ ”
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. 

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

Valors

uDeterminar el model de cooperació d’ASF, i establir les característiques i 
execució dels programes, en base a la promoció dels drets fonamentals.

uEnfortir l’estructura interna d’ASF per garantir el propòsit de l’organització.

uIncrementar els recursos financers per augmentar la proporció i l’impacte del 
treball d’ASF.

uDinamitzar la comunicació i la sensibilització tant en el si d’ASF com en el 
conjunt de la societat catalana.

Objectius

transparència
participació

inclusió
compromís
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Projectes

5 
molins 

dispensats

330 
dones en

 cursos de
formació

78 
associacions 
registrades 53 

d’actives el 
2020

“

”

259 
eines 

lliurades

14  
crèdits

PAEF
Programa d’Activitats 
Econòmiques de Dones

9  
cursos

El programa de cooperatives de dones 
contribueix a erradicar la pobresa. El 

2020 ASAFRO ha fet un esforç per con-
cretar el nombre i superfície dels camps 

i el calendari de plantació i recollida. 
També s’ha acabat la coberta de la Unitat 

de Transformació de la Mandioca. Una 
infraestructura prioritària pel país 
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Projectes
Els pous garanteixen 
l’abastiment d’aigua 

neta i segura a prop de 
casa i estalvien llargs 

desplaçaments i 
sobretot disminueixen 

les malalties i la 
mortalitat infantil

“

”2 
pous 

construïts

AIGUA NETA I SANEJAMENT
Pous d’aigua neta 
i sanejament

300 
beneficiaris 

per pou 
construït

Mbay (Nyanon)
Nsinglibado (Nyanon)

3 
nous pous 

en camí

La campanya “Aigua que salva 
vides” pretenia sensibilitzar 

la ciutadania sobre la 
importància de l’accés a l’aigua 

neta a les zones rurals del 
Camerun, a través d’un vídeo 

explicatiu i la venda d’ampolles 
de vidre reautilitzables

“

”
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Projectes

284 
infants 

escolaritzats

4 
professors

Casa de la cultura i el saber
uLobe (Kribi)

Escola maternal 
 uBobog
Centre de 
formació 
A mà - Ni woo 
 uBot Makak

Escoles maternals 
   uLog Bikoy
   uNdeme
   uNyanon
   uPendiki

”

“EDUCACIÓ I CULTURA
Escoles maternals, centres 
de formació i culturals

”

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

150 
alumnes

1
Centre 

d’educació 
plàstica 

pintura
fusteria

ceràmica
paper
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Activitats i xarxes
Pla estratègic

Codesenvolupament

Educació per la Justícia Global
Realització de tallers a quatre 

escoles i dos instituts. Tres 
presentacions del llibre 

“Mirades africanes”, i presentacions 
de l’entitat a dues grans ciutats

Viatges de seguiment

338 
seguidors

46
notícies 

publicades

831 
seguidors

104 
seguidors

2 
butlletins 

«Des de La Rambla»

Aprovació del Pla estratègic  
2020-2025 amb l’objectiu de 

millorar el treball a favor de la 
Justícia Global

Viatges realitzats abans de la 
pandèmia per conèixer i valorar 

la situació dels projectes, i
coordinar-se amb la contrapart 

ASAFRO a Camerun 

Consolidació del grup de treball 
de codesenvolupament i inici de 
les primeres accions a través de 
l’associació camerunesa ALDEJ
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Comptes anuals auditats externament per GM AUDITORS, S.L.

179.668,96 €

182.175 €
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Entitats col·laboradores
COFINANÇADORS PÚBLICS

EMPRESES COL·LABORADORES

Administracions locals i comarcals

Administracions col·laboradores a través del Fons Català de Cooperació

AJUNTAMENT D’ORÍS



www.agermanament.org

Treballem per la Justícia Global 


