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Mandioca. La 
llavor en femení. 
Tal com passa a la majoria de països 
del món, africans o no, les zones ru-
rals són sempre les menys desenvo-
lupades. Tradicionalment oblidades 
pels responsables polítics que posen 
els seus objectius en les «urbs», les 
zones rurals del Camerun són habi-
tades majoritàriament per petits agri-
cultors que subsisteixen en un entorn 
amb males comunicacions, dificultats 

per tenir escoles dignes o centres 
mèdics on ser atesos.

L’agricultura és un sector produc-
tiu que podria millorar substanci-
alment l’economia del país, però 
en aquest sector queda molt per 
avançar. En una economia de sus-
tentació, el cultiu de la mandioca 
s’ha convertit en clau. Es tracta 
d’un tubercle altament energètic, 
tant per a humans com per a ani-

mals de granja, i les Nacions Uni-
des (ONU), amb un notable èxit, 
la va suggerir per pal·liar la fam en 
països africans. És un cultiu poc 
exigent i que, amb noves varietats, 
s’ha aconseguit minimitzar-ne les 
malalties que pateix. Amb poques 
eines (un matxet i una arada rudi-
mentària) es pot plantar mandioca, 
tot i que per superfícies més grans 

ja fa falta tractor o altra maquinària 
més sofisticada.

Al Camerun més del 70% de les per-
sones que es dediquen al conreu de 
la mandioca són dones. Mentre que 
els homes es dediquen al que s’ano-
menen cultius comercials (cacau, oli 
de palma, plàtan, mango,...) pensats 
per a ser exportats, les dones treba-

llen sobretot en el conreu de mandio-
ca. Agermanament sense Fronteres, 
amb la seva contrapart ASAFRO, fa 
anys que impulsa diferents progra-
mes per apoderar dones a través 
d’aquest cultiu.

La creació de cooperatives de do-
nes que conreen mandioca té efec-
tes en cadena: es crea ocupació, fet 
que els permet obtenir ingressos, 
es genera interacció entre les par-

Al Camerun més 
del 70% de les 
persones que 
es dediquen al 
conreu de la 
mandioca són 
dones
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ticipants més enllà de la vida fami-
liar (atenció als infants, la cuina o la 
neteja) i se les dota de formació en 
àmbits com l’agricultura per escollir 
les millors varietats, la comercialit-
zació, la gestió econòmica o la sos-
tenibilitat mediambiental.

Actualment hi ha actius uns 60 grups 
de dones, 50 dels quals centrats en 
la producció de mandioca i una de-
sena a la ramaderia a petita escala. 
Des de l’any 2001 quan es va po-
sar en funcionament el projecte se 
n’han creat prop d’un centenar. La 
posada en funcionament de coope-
ratives d’agricultores de mandioca 
requereix d’una inversió que, per fal-
ta de capacitat econòmica, les co-
operativistes no podrien fer. Gràcies 
a microcrèdits que els concedeixen 
ASAFRO i Agermanament sense 
Fronteres en el seu Programa d’Ac-
tivitats Econòmiques per a dones 
(PAEF) aquest camí és més fàcil.

L’import del microcrèdit depèn de 
la superfície que es vol cultivar, des 
d’una hectàrea (300.000 francs CFA 
-457 euros-) fins a superfícies més 
grans (500.000 francs CFA -762 
euros-) i va acompanyat d’un segui-
ment per ajudar que la cooperativa 
arribi a bon port. El nombre de do-
nes de cada cooperativa varia, però 
han de ser un mínim de 3. Les co-
operatives són majoritàriament a la 
Regió Centre i Regió Litoral del Ca-
merun. Els diners dels microcrèdits 
serveixen per a la compra de petits 
equips agrícoles o per eines per a la 
transformació de la iuca per als di-
ferents usos que té aquest tubercle. 

També s’hi suma l’organització de 
cursos de formació, claus per ga-
rantir una gestió eficient i una agri-
cultura sostenible.

La terra que es conrea és comunal 
i pot acabar en règim de cessió als 
homes de la família. Les dones, les 
seves esposes, en fan un ús usu-
fructuari. En la majoria de casos 
la superfície conreada és suficient. 
Quan les hectàrees de terreny són 
insuficients es busca la cessió tem-
poral de terrenys veïns.

El conreu de la terra és per als 
habitants de la zona agrícola de 
Camerun una manera d’obtenir in-
gressos. Es tracta d’una feina dura 
i persistent i el cansament físic fa 
que hi hagi persones que aban-
donin. Molta població jove opta 
per anar-se’n a la ciutat. Gràcies a 
l’energia que aporta la mandioca, 
les dones cameruneses planten 
cada dia el seu apoderament. Cla-
ven arrels.

La mandioca, també anome-
nada iuca, és una planta que 
s’utilitza com a aliment per a 
l’ésser humà i el bestiar. Té un 
gust dolç, però quan és fres-
ca és una mica amarga, sabor 
que desapareix quan és cuina-
da. Es poden utilitzar totes les 
parts de la planta: les arrels i 
les fulles per al consum humà i 
animal i el tronc per a la llenya 
i per a la fabricació de paper. 
El tronc s’envia a alguns dels 
principals països productors.

Els camerunesos la consumei-
xen en diferents formats: com 
a “iuca crua”, és a dir, com a 
tubercle; com pasta de iuca 
(pal de iuca); com a farina per 
fer galetes, pasta o com a ver-
dura coneguda localment com 
a Kwem/Kpwem/kwem. És un 
complement de la majoria dels 
plats camerunesos. 
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Juliette Mbog
Coordinadora dels 
projectes de dones 
d’ASAFRO

El Camerun és un país essencial-
ment agrícola. La majoria dels seus 
habitants viuen només de l’agricul-
tura i aquesta s’ha de desenvolupar 
perquè la població creix. El treball 
al camp permet alimentar-se, que 
els nens vagin a l’escola... Tot i això 
és un treball que no es pot fer de 
qualsevol manera. Ha de ser ben 
fet i supervisat. Pel que hem ob-
servat, amb el pas dels temps, els 
agricultors es cansen i la continuïtat 
no està assegurada ja que els joves 
prefereixen viure en zones urbanes.

Elvira Fernàndez 
Membre de la Junta d’ASF 
i coordinadora de projectes 
dels grups de Dones

Participar des de Catalunya en un 
projecte per a l’apoderament feme-
ní al Camerun és molt engrescador. 
Saber que pots ser útil perquè allà 
les coses funcionin una mica millor 
és motivador i reconfortant. Són pro-
jectes que des del terreny es fan molt 
bé i, des d’aquí, el que fem és inten-
tar donar un cop de mà per aconse-
guir recursos econòmics i, d’aquesta 
manera, ajudar les dones, que són 
imprescindibles arreu i un puntal en 
la societat africana.

Bayiha
Director d’operacions 
d’ASAFRO

Des de l’inici del Programa d’Ac-
tivitats Econòmiques per a dones 
(PAEF) el nombre de grups super-
visats no ha parat de créixer. Hem 
passat de tenir 10 grups l’any 2001 
a tenir-ne un centenar el 2020, tot 
i que se n’estan supervisant regu-
larment uns 60. Cada grup s’orga-
nitza d’una manera semblant a una 
cooperativa, i per això escullen una 
presidenta, una secretària i una 
tresorera. Totes les dones que in-
tegren el grup tenen els mateixos 
drets i obligacions.

COM ACTUEM DES DE CATALUNYA

TESTIMONIS 

Agermanament sense Fronteres 
empeny, des de Catalunya, el pro-
grama PAEF. Des de la seva posada 
en marxa l’any 2001 s’han concedit 
crèdits per valor de 110.000 € amb 
un retorn del 83%. Els darrers anys 
els crèdits ja els dona ASAFRO amb 
aquest retorn. S’han plantat gaire-
bé 200 hectàrees, i hi han participat 
unes 700 dones. 

Des de l’organització el que es fa 
és dotar de recursos el programa i 
acompanyar els diferents projec-
tes. Els recursos per tirar endavant 
aquesta iniciativa procedeixen dels 
fons propis d’Agermanament, gràci-

es a les aportacions dels socis, i de 
col·laboracions amb diferents ajun-
taments de Catalunya.

Les associacions, a través d’ASAFRO 
que treballa sobre el terreny, propo-
sen l’activitat econòmica a desen-
volupar, majoritàriament camps de 
cultiu de mandioca, però també petit 
comerç o cria d’animals. ASAFRO i 
Agermanament, des de Catalunya, 
analitzen la viabilitat i acompanyen el 
projecte. Aquesta coordinació és clau 
per garantir un bon ús dels recursos 
destinats: si l’activitat genera benefi-
cis i es retorna el deute, es podrà aju-
dar a crear més noves cooperatives 

i continuar ampliant les beneficiàries 
i assegurant el funcionament de les 
cooperatives al marge del finança-
ment exterior.

La tasca que es fa des de Catalunya 
és de suport i no pas de fiscalitza-
ció. La formació de les dones par-
ticipants és una de les apostes on 
més s’ha incidit. S’ofereix aprendre 
en aspectes com gestió d’explotaci-
ons agrícoles, comptabilitat, forma-
ció pràctica en tècniques agrícoles, 
comercialització i funcionament dels 
molins. Per a les associacions, s’ofe-
reix la formació de gènere, lideratge 
femení i lluita contra la pobresa.
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Memòria 2020 
Ja es disposa de la Memòria anual del 2020 que 
recull les activitats desenvolupades per Agerma-
nament i el seu balanç econòmic. La presenta-
ció de la Memòria és un acte de transparència i 
una forma de retre comptes davant la societat. 
Un dels fets més destacats del 2020 és l’apro-
vació i posada en marxa del Pla estratègic 2020-
2025. Tot i la pandèmia s’ha pogut mantenir el 
PAEF amb 53 cooperatives actives i 330 dones 
en cursos de formació. També s’han construït 2 
pous d’aigua neta, i gràcies a la campanya «Ai-
gua que salva vides» hi ha 3 pous en camí. S’ha 
mantingut el funcionament de les Escoles ma-
ternals. Malgrat les dificultats econòmiques per 
a finançar els projectes, el balanç econòmic s’ha 
tancat amb equilibri pressupostari.

Arxiu Agermanament 
Un grup de 6 voluntàries ha començat a catalogar l’arxiu 
històric d’Agermanament sense Fronteres. El primer pas 
és registrar quin és el material que conté cada capsa. 
L’objectiu és conèixer què hi ha, endreçar-ho i conser-
var-ho correctament per a facilitar-ne la consulta. Pel que 
fa a les revistes, per exemple, hi ha exemplars des del 
número 1 que va sortir el març de 1961 i fins al darrer, 
el número 152 del setembre de 1979. Divuit anys més 
tard, el 1997, es va publicar el número 0 de la segona 
època, i en van sortir 34 números fins a l’hivern de 2010. 
Aquest any ha sortit la primera revista de la tercera èpo-
ca. El grup també ha iniciat les gestions per a fer arribar 
a la Biblioteca de Catalunya totes les revistes que falten 
al dipòsit.

Salvem A Mà – Ni Woo
El 8 de maig es va presentar a Matadepera el vídeo de 
la campanya «Salvem A Mà – Ni Woo» amb l’assistència 
d’unes cinquanta persones. L’acte va comptar també 
amb la representació del monòleg «Buscant la felicitat» 
de Jordi Jump i es va estrenar l’exposició de pintura i 
ceràmica de Catalunya i el Camerun. La campanya que 
consisteix en la venda d’estrelles artesanes de ceràmica 
pretén recaptar fons per al projecte A Mà – Ni Woo de 
Bot Makak, creat l’any 2010, i que promou la formació i 
sensibilització de les arts plàstiques, especialment la ce-
ràmica, en el procés educatiu a les escoles. També es fa 
dibuix, pintura, escultura, reciclatge i fabricació de paper.

El dia a dia
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Formació per a dones del PAEF
Amb l’objectiu de millorar l’organització i informació 
financera de les associacions de dones del PAEF (Pro-
grama d’Activitats Econòmiques per dones) durant 
el mes de juny es va fer un taller de comptabilitat en 
dues sessions, a Nyanon i a Boumnyebel. Les partici-
pants van tenir l’oportunitat d’aprendre a enregistrar 
els ingressos i despeses així com a fer el balanç de 
final d’any. Al mes de juliol també es va programar una 
formació de «Transformació de residus i fabricació de 
carbó actiu per potabilitzar l’aigua». El darrer trimestre 
serà sobre «Transformació i conservació de productes 
agrícoles: conservació de fruites, carn i peix fumats i 
transformació del cacau».

Primera pedra de
l’Escola de Ndeme
El passat 15 de maig es va celebrar a 
Ndeme (Nyanon – el Camerun), la ceri-
mònia de col·locació de la primera pe-
dra a l’Escola Maternal «Baby Diana». A 
l’acte hi van assistir les autoritats locals: 
el subprefecte de Nyanon, l’inspector 
d’Educació de Base de Nyanon, el co-
missari de policia i el «chef de village» de 
Ndeme. El comitè de benvinguda estava 
format pels nens i nenes de l’escola, les 
mares i els pares i el coordinador del pro-
jecte, Diedonné Bogmis, de l’associació 
AMMNY. En aquests moments ja ha fina-
litzat la construcció de la teulada i s’es-
tà treballant en els acabats de l’interior. 
Esperem que ben aviat pugui entrar en 
funcionament.

Formació per a dones
del PAEF
Dues associacions de la zona de Bobog (el Ca-
merun) van rebre formació en gestió de grup du-
rant el mes d’abril passat. Es tracta de 25 do-
nes agricultores de les cooperatives AFIBA de 
Lihong i FELOPE de Kombe, que cultiven camps 
de mandioca i cacauets. Aquests tallers estaven 
destinats a millorar l’esperit de grup i la partici-
pació, així com a donar pautes per a gestionar 
possibles conflictes. A partir de les experiències 
pròpies de cada grup, la coordinadora del pro-
grama Juliette Ngo Mbo dirigeix les sessions, 
que sempre són molt participatives i ben valora-
des per les assistents.

A
S

A
FR

O
A

M
M

N
Y

A
S

A
FR

O



sense Fronteres8 /

@agermanamentsensefronteres @ongagermanament

Vic és un dels municipis de Catalu-
nya amb més història en el món de la 
cooperació. A què es deu aquest fet?
Efectivament, Vic té una trajectòria de 
més de 20 anys en matèria de coopera-
ció, que va arrencar el 1998 amb la po-
sada en marxa de les primeres accions 
a Nicaragua per donar suport a la re-
construcció del país després de l’Huracà 
Mitch. En aquella època es varen signar 
els primers convenis de col·laboració amb 
la població nicaragüenca de Somoto, que 
van tenir continuïtat durant 10 anys. Des-
prés d’això s’ha seguit treballant amb una 
cooperació més vinculada a la realitat de 
la ciutat amb projectes de codesenvolu-
pament i suport a les entitats locals.

Vosaltres destineu el 0,7% del im-
postos directes a projectes de coo-
peració i educació per al desenvo-
lupament, quins són els criteris de 
distribució del pressupost?
Ja fa anys que la política de cooperació a 
la ciutat es planifica estratègicament a tra-
vés de l’elaboració de Plans directors de 
cooperació on hi participen tots els actors 
de cooperació a la ciutat. Aquests plans 

de cooperació són els que marquen els 
criteris d’aquesta política pública: les mo-
dalitats de distribució del pressupost, les 
prioritats de treballs sectorials i geogràfi-
ques, i totes les altres línies de treball que 
fan referència a aquesta matèria.

A quina línia de projectes esteu do-
nant suport?
Les línies de treball principals de la co-
operació directa que gestionem actual-
ment des de l’Ajuntament se centren so-
bretot en la cooperació tècnica, és a dir 
l’execució de projectes que donin suport 
a la mobilitat i transferència de coneixe-
ments, experiències i experteses amb 
l’objectiu de generar sinèrgies i comple-
mentarietats. A banda donem suport a 
les entitats locals de la ciutat a través 
d’una convocatòria de subvencions, en 
què els principals criteris de valoració 
són: l’apoderament de les persones be-
neficiàries, que siguin projectes realment 
transformadors, i que donin suport a ini-
ciatives locals.

Quina ha estat l’evolució en la tasca 
d’educació per al desenvolupament 
a la ciutat?
Aquesta tasca ha evolucionat molt els 
darrers anys, i ha anat avançant cada 
vegada més cap al  concepte d’educa-
ció per a la justícia global. Això és fruit del 
procés d’autocrítica de les experiències 
educatives prèvies, així com també de la 
necessitat d’articulació amb les entitats 
de la ciutat que ja treballen en l’àmbit de 
l’educació i en l’àmbit social. L’objectiu 
final és poder educar de forma coordina-
da amb tots els actors locals de la ciutat 
per fer front als reptes globals.   

Com neix la col·laboració amb Ager-
manament sense Fronteres?
Fa aproximadament uns cinc anys, ar-
ran d’una trobada amb les persones de 
Roda de Ter que formen part de la de-
legació d’Osona d’Agermanament, ens 
van explicar la tasca que desenvolupen 
al Camerun. Posteriorment vam fer un vi-
atge conjunt al Camerun per conèixer de 
primera mà la forma de treballar de l’enti-

tat. Des de llavors aquesta col·laboració 
s’ha anat consolidant i l’Ajuntament de 
Vic ha donat suport econòmic a diferents 
projectes de l’entitat. A més, Agermana-
ment sense Fronteres ha passat a formar 
part del Consell Local de Cooperació de 
Vic i ha esdevingut una entitat  molt acti-
va a la ciutat.

En la supervisió dels projectes 
d’Agermanament vas conèixer els 
membres de la contrapart d’ASA-
FRO, quina va ser la teva impressió?
Les persones que formen ASAFRO al Ca-
merun actuen amb gran professionalitat i 
amb molta responsabilitat, tant amb les 
comunitats locals amb les quals treballen 
com amb les persones de les contraparts 
internacionals. Una gran experiència les 
avala i es caracteritzen, a més, per ser 
persones amables i entusiastes amb tot el 
que fan. De fet, tant les persones d’Ager-
manament sense Fronteres a Catalunya 
com les persones d’ASAFRO al Camerun 
m’han acollit com una gran família.

Com veus el futur de la cooperació? 
Des del meu punt de vista, la cooperació 
entre els pobles és, de fet, el futur de les 
societats i de la humanitat. Només tenim 
una manera de fer front als reptes glo-
bals que ens ha portat aquest procés de 
globalització en què estem immersos i és 
fer-ho de forma conjunta i coordinada. 
Aquí la cooperació hi té molt a fer. Però 
hem d’anar amb cura i sobretot treballar 
perquè aquesta cooperació sigui trans-
formadora i responsable, sense caure ni 
en l’assistencialisme ni pràctiques que 
en alguns casos han desacreditat els ob-
jectius de la mateixa cooperació. 

El punt de vista

La Montse se sent molt afortunada de po-
der treballar en el món de la cooperació 
internacional i la justícia global, tot i que 
reconeix que ha d’estar sempre pendent 
del sentit crític perquè la seva tasca es 
mou en un àmbit de gran responsabilitat. 
És una persona que s’entusiasma en tot 
allò que fa. Coneix a fons molts països de 
l’Àfrica Occidental, especialment el Sene-
gal on hi ha viscut diferents temporades. 

Hem de treballar perquè la 
cooperació sigui transformadora 
i responsable, sense caure 
en l’assistencialisme ni en 
pràctiques que desacreditin 
els objectius de la mateixa 
cooperació

Montse Bosch. Tècnica de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Vic


