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ANY NOU, LOCAL NOU ASAFRO

L'oficina ja es troba del tot 
traslladada a la nova seu:
La Rambla, 10 de Barcelona 
(BUS: 14, 59, 91 METRO: 
Drassanes). Amb la mudança 
s'ha començat a endreçar el 
fons documental. Només pel 
que fa a les fotografies ja 
n'hi ha 9000 de catalogades.

El mes d'octubre ens van 
visitar Mr Kooh, president 
d'ASAFRO, i la seva dona. Es 
van fer vàries reunions i una 
mica de turisme. D'altra 
banda ASAFRO ha obert un 
canal nou d'informació dels 
projectes i activitats amb seu 
Facebook.

COOPERATIVES DE DONES OLI DE PALMA

A la regió centre de Camerun 
hem ajudat a 22 
cooperatives de dones a 
plantar 280.000 esqueixos 
de mandioca en 28 
hectàrees.

Més de 1000 famílies ja es 
beneficien de la venda de 
l'oli de palma dels camps que 
hem ajudat a finançar de fa 
15 anys. Mr Jacques NTEP de 
Nyanon ens recordava com 
abans anaven a comprar l'oli 
a Yaoundé i ara són ells els 
que el porten a vendre

La formació és una part 
fonamental dels projectes. Es 
fa coordinada per ASAFRO en 
funció de les necessitats: 
fabricació de sabó, gestió de 
les cooperatives, 
transformació de la 
mandioca...

EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT

S'han seguit fent tallers a 
escoles i instituts: a 
Sabadell, Matadepera, 
Castellar del Vallés, Calella i 
Cambrils.

Durant 15 dies de novembre, 
membres d'Agermanament 
amb en Mr Bayiha i Mme 
Juliette d'ASAFRO, van fer el 
seguiment de les 
plantacions i van escoltar les 
inquietuds de les dones per 
preparar conjuntament el 
2015.

PARTICIPACIÓ EN FIRES DE SOLIDARITAT
Hem seguit participant en 
totes les fires de solidaritat i 
mostres d'entitats dels 
municipis on tenim 
delegacions: Calella (maig), 
Lloret de Mar (juny), 
Matadepera (agost), 
Cambrils i Sabadell 
(setembre).

Mme Marie Therese NDONGA 
d'una de les cooperatives de 
de Sepp ens explica les 
avantatges de les noves 
varietats millorades de 
mandioca amb les que 
s'aconsegueix millor 
producció en menys temps.

EXPOSICIÓ A REUS I CAMBRILS
Els mesos de març a maig 
l'exposició COOPERATIVES 
DE DONES, EL FUTUR 
D’ÀFRICA va estar a Reus i 
Cambrils. Ambdós 
Ajuntaments subvencionen el 
projecte de la Casa de la 
Cultura de la Lobé.

Per al 2015 ens han demanat 
que sigui l'any de la 
transformació de la 
mandioca. Volen els 
coneixements i les eines per 
fer farina, cous-cous, xips, 
pastissos, sèmola, pasta....

EXPOSICIÓ A TARRAGONA
Des del 15 de desembre 
l'exposició COMPLICITAT I 
SOLIDARITAT està al Centre 
Cívic del barri de Bonavista. 
Són 45 fotografies i textos de 
les cooperatives de dones 
que en els propers mesos 
recorreran altres barris de la 
ciutat de Tarragona.



CANTADA SOLIDÀRIA A MATADEPERA CROWFUNDING I GALLINER PER IMSHA

Amb molt èxit es va celebrar 
la Cantada Solidària els dies 
18 i 19 d’octubre. Va ser a 
l'església parroquial i hi van 
participar les cinc corals de 
Matadepera. I l'assistència 
de més de dues-centes 
persones. La recaptació va 
ser destinada al projecte A 
mà de BotMakak.
D'altra banda s'ha seguit fent 
les activitats de Meditació al 
Parc Pep Ventura de la 
mateixa localitat.

Hem encetat un nou sistema 
de finançament per projectes 
concrets, a través d'Internet, 
anomenat CROWFUNDING. 
Així hem aconseguit aquest 
desembre, els diners per 
l'alimentació dels 25 alumnes 
d'IMSHA, 3 cops al dia 
durant 6 mesos.
D'altra banda ja està en 
marxa la construcció del 
galliner i ja s'ha fet la 
primera formació. Quan 
estigui en funcionament 
servirà per a millorar el 
finançament de l'escola.

ASSEMBLEA GENERAL TROBADA DE TARDOR A L'ESTANY

El diumenge 6 d’abril, a la 
casa de colònies El Puig de 
Balenyà es va celebrar 
l’assemblea general ordinària 
d’Agermanament amb 
l’assistència de 28 socis.
Es van aprovar els comptes i 
el pressupost per al 2014, i 
es va debatre sobre la nostra 
relació amb els nostres 
germans africans, fent un 
repàs a les nostres activitats.

El dissabte 22 de novembre 
ens vam trobar una colla de 
50 amics i amigues 
d'Agermanament a L'Estany. 
Al matí hi va haver la 
“boletada” tradicional o la 
visita del Monestir de Santa 
Maria de L'Estany.
Després del dinar vam tenir 
la sobretaula fent un repàs 
de tots el projectes actuals 
d'Agermanament.

NOTÍCIES DES DE LaFede.cat

A l'Assemblea General del mes de juny, es va aprovar el canvi de nom de la Federació: 
Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, un pas més en la fusió de les tres 
federacions catalanes: Pau, Drets Humans i Desenvolupament que engloba un total de 
116 entitats. Agermanament hi col·labora a primera línia formant part de la Junta 
Directiva.

La força que ens dona treballar conjuntament amb aquestes 116 entitats ha de fer que la 
Pau, els Drets Humans i la Cooperació ocupin el lloc que correspon a les polítiques 
públiques de les nostres institucions. Les creixents necessitats per l'increment de la 
pobresa a casa nostra no poden ser l'excusa per retallar aquestes ajudes.

Més informació a: http://confederacio.org/

Tot això és possible gràcies als nostres socis, simpatitzants, col·laboradors i institucions que encara creuen en la 
cooperació. GRÀCIES A TOTHOM!

NOTA: si teniu adreça de correu electrònica, envieu-nos-la i rebreu mensualment el Butlletí de notícies.
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