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Agermanament sense Fronteres
La Rambla, 10
08002 Barcelona

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

Fotografies del Camerun:
Portada: Nsola (Albert Soler)
Contraportada: Njock-Nkong (Anna Codina)
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“

”Antoni Cabré Segarra
President d’Agermanament sense Fronteres

L’activitat 
realitzada és 

la continuació 
d’una tasca 

que ve de lluny i 
que vol anar 

encara més lluny 

És un plaer en nom de la nova Junta Directiva presentar-vos aquesta Memòria 2021, apro-
vada per unanimitat en la darrera Assemblea celebrada el 18 de juny de 2022 a Roda de 
Ter, seu de la delegació d’Osona.
 L’any 2020 vam començar un procés de canvi amb l’aprovació del Pla Estratègic 
2020-2025. Després de dos anys de contrastar les realitats de què partíem amb els objec-
tius proposats, s’ha dissenyat un nou organigrama de funcionament que reforça les àrees 
i els grups de treball i s’ha escollit una nova Junta Directiva.
 L’any 2021 encara hem notat l’impacte de 
la pandèmia, que ha provocat alguns desajustos 
en el finançament dels projectes i en la seva exe-
cució. En aquest sentit, cal assenyalar el magnífic 
comportament de la contrapart ASAFRO, que ha 
sigut capaç d’adaptar-se a aquestes variacions del 
finançament, sense que els projectes s’hagin vist 
afectats de forma irreversible. 
 La vida de les delegacions del territori ha 
continuat sent fonamental en els dos vessants de 
la nostra activitat: com a suport als projectes al 
Camerun i com a instrument de sensibilització 
per estendre a tot el territori els principis de la 
Justícia Global. Darrera d’aquestes delegacions 
hi ha un bon nombre d’administracions locals i 
comarcals, socis i sòcies, i particulars, que són 
qui han fet possible tot el treball. La tasca de les 
delegacions s’ha vist afectada per les restriccions de la covid amb disminució d’activitats 
sobretot a escoles i instituts.
 L’activitat realitzada que presentem aquí és la continuació d’una tasca que ve de 
lluny i que vol anar encara més lluny. Tenim 60 anys d’història i volem reforçar les bases 
per a 60 anys més. Per aconseguir-ho és imprescindible adaptar l’organització, tant en el 
fons com en la forma, als nous reptes d’una societat en permanent canvi, també en el món 
de la cooperació.
 Gràcies en nom de la Junta Directiva, però principalment en nom dels beneficia-
ris camerunesos dels nostres projectes de cooperació, per continuar amb nosaltres un any 
més.

“

”



Missió, visió i valors

mem’21 -   4

””

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

Establim processos participatius tant 
en la constitució dels òrgans de gover-
nança com en la presa de decisions 
sobre les activitats a desenvolupar.

Transparència

Participació

Compromís

Inclusió

Actuem amb responsabilitat i estem 
oberts a fer que la ciutadania 
tingui accés a la nostra activitat 
social i econòmica.

Som constants i rigorosos en treballar 
pels objectius que ens hem proposat.

Reconeixem la diversitat i treballem 
per la igualtat d’oportunitats entre 
totes les persones
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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, Les Masies de Roda,  
Manlleu, Orís, Roda de Ter, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de To-
relló, Torelló i Vic

Lloret 
de Mar

Pineda 
de Mar

Junta directiva
Antoni Cabré Segarra, president
Ester Busquets Alibés, vicepresidenta
Paquita Montaner Batlle, secretària
Marta Gómez Puigvert, tresorera
Jaume Argemí Relat, vocal
Ramon Bufí Puigoriol, vocal
Víctor Cabré Borràs, vocal
Elvira Fernández Vilà, vocal
Maria Guri Masvidal, vocal
Natàlia Lagunas Prat, vocal
Rosa Roca Verdaguer, vocal
Anna Torramilans Lluís, vocal
Marcel Torras Bajona, vocal

25 
municipis 
implicats 

174 
socis i 
sòcies

+ de 
50 

voluntaris i 
voluntàries

15 
delegacions

””““

“
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Projectes

480 
dones en

 cursos de
formació

78 
associacions 
registrades

34  
retorns de 

crèdit
9.067 €

PAEF
Programa d’Activitats 
Econòmiques de Dones

11 
crèdits 

atorgats
7.013 €

7 
cursos de 
formació

““
””

“

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

hagut un augment molt significatiu de 
les dones que han participat en cursos 
de formació. També han continuat les 

obres de la Unitat de Transformació de 
la Mandioca i la Casa de la Dona
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Projectes

Els pous garanteixen 
l’abastiment d’aigua 

neta i segura a prop de 
casa, i estalvien llargs 

desplaçaments, 
sobretot disminueixen 

les malalties i la 
mortalitat infantil

2 
pous de 

perforació 
construïts

AIGUA NETA I SANEJAMENT
Pous d’aigua neta 
i sanejament

300 
beneficiaris 

per pou 
construït

Maison de la Femme 
Unité de Transformatión 

du Manioc

Boumnyebel1 
pou 

d’excavació 
construït

Ndeme

““
””

+60 
pous

construïts
fins ara 

2 
nous pous 

en camí
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Projectes

Casa de la cultura i el saber
uLobe (Kribi)

Centre de 
formació 
A mà - Ni woo 
 uBot Makak

Escoles maternals 
   uLog Bikoy
   uNdeme
   uNyanon
   uPendiki
   uBobog

EDUCACIÓ I CULTURA
Escoles maternals, centres 
de formació i culturals

Les escoles maternals 
promouen l’educació 
inclusiva, equitativa 

d’infants de 3 a 6 anys. 
Els centres ofereixen un 
àpat diari i el seguiment 

sanitari periòdic 

““
””””

5 
escoles 

maternals 

284 
infants 

escolaritzats

1 
centre 

cultural

150 
alumnes

1
Centre 

d’educació 
plàstica 

1 
nova escola 
construïda
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Activitats i xarxes
Arxiu històric

Codesenvolupament

Educació per la Justícia Global

Campanyes solidàries

366 
seguidors

86
notícies 

publicades

822 
seguidors

199 
seguidors

3 
números revista 
«Agermanament»

Realització de tallers i xerrades a 
6 escoles i 4 instituts. Participació 
en 4 fires i 3 exposicions. Xerrades 
de sensibilització a 6 poblacions. 

1 concert i 2 representacions 
teatrals. Presentació de la maleta 
pedagògica del conte “La Carta”

Es van dur a terme dues cam-
panyes: “Salvem A MÀ-NI WOO”, 
promoguda per la delegació de 

Matadepera i la campanya nada-
lenca “Bosses solidàries” 

S’ha seguit mantenint contacte 
periòdic amb la Nathalie Nguim-
bous, presidenta de l’Associació 

de dones cameruneses a Catalunya, 
Mont Camerun

S’ha iniciat l’organització de 
l’arxiu històric d’Agermanament 

amb l’assessorament de tres 
professores de la UB
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 Ingressos        180.027,88 €

Despeses         190.959,55 €         

Subvencions                 107.650,91 €

Donacions       42.885,59 €

Quotes        29.491,38 €

Projectes                       143.517,11 €

Funcionament  29.264,41 €

Quotes   18.177,33 €

Romanent   -10.931,67 €

 Finançament      

 Projectes
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COFINANÇADORS PÚBLICS

EMPRESES COL·LABORADORES

Administracions locals i comarcals

Administracions col·laboradores a través del Fons Català de Cooperació

AJUNTAMENT D’ORÍS

Entitats 
col·laboradores ó



Treballem per la Justícia Global 
www.agermanament.org


