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CAMERUN: ESTADA DE DE SEGUIMENT DEL MES DE SETEMBRE

AUDITORIA I MEMÒRIA DE L’ANY 2016

PROJECTE IMSHA

S’HA MORT EN JOSEP RIBERA

La nostra contrapart, ASAFRO, segueix amb la formació com a 
objectiu prioritari del PAEF (Programme des Activités écono-
miques des femmes) per aquest any.
Els tallers que s’estan fent són de les següents temàtiques:
Gestió de les explotacions agrícoles i Comercialització de 
productes agrícoles per Mme NGO GWEM Anastasie Solange 
(especialista en gestió de boscos i territoris tropicals) i Gestió 
del documents de comptabilitat per Mme TCHASSEM Marie 
Louise (comptable d'ASAFRO).
Hi han assistit representants de la cinquantena de cooperati-
ves que gestiona ASAFRO amb la coordinadora Mme. NGO 
MBOG Juliette Peggy i el director d'operacions M. Bayiha.
Per tal que hi pugi participar tothom, la formació s'ha fet a 
Boumnyébel, Sepp, Eséka i Nyanon i la valoració ha estat molt 
positiva.

Es va fer la primera setmana de setembre amb la participació, 
per part d’Agermanament, de l’Antoni Cabré -director- i el 
Víctor Cabré - tresorer- i, per part d’ASAFRO, en Bayiha - direc-
tor d’operacions- i la Juliette Ngo Mbog - coordinadora del 
projecte dels grups de dones PAEF-. D’una banda es va fer la 
coordinació �nancera entre la nova tresorera d’ASAFRO -la 
Marie Louise Tchassem- i el nou tresorer d’Agermanament 
-en Víctor Cabré-. També aquest any s’ha incorporat la Marta 
Gómez com a comptable. D’altra banda es va fer una reunió 
per cada projecte amb l’assistència dels seus responsables. 
Finalment es van fer les reunions del projecte PAEF que 
coordina, amb molta professionalitat i èxit la Juliette Ngo 
Mbog. Aquest és un projecte que en molts aspectes ja marxa 
sol més enllà de les nostres aportacions i que, amb el suport 
d’ASAFRO, ha d’esdevenir completament autosostenible. A 
Agermanament s’ha incorporat l’Elvira Fernández en la 
coordinació del PAEF al Grup Àfrica.

L’empresa GM AUDITORS ha fet l’informe de l’auditoria 
corresponent a l’any 2016. El resultat ha estat positiu. 
També hem publicat la memòria que s’ha enviat a tots els 
socis i sòcies d’Agermanament i que podeu consultar al 
nostre web.

El 8 d’agost va morir en Josep Ribera a Olot. Fou un dels 
pioners de l'Agermanament dels anys 1960. L'any 1963 viatjà 
cap a Valparaíso (Xile), formant part d'un grup de capellans, 
dedicats, sobre tot, al treball pastoral i social als suburbis. 
L'any 1967 acceptà la feina de coordinador general d'Ager-
manament, que ja havia crescut molt amb les seves activitats 
de cooperació i tècnica, al Camerun i a Xile. A més col·laborà 
en la presència activa d'Agermanament dins la societat 
catalana en la lluita antifranquista. En aquest sentit intervin-
gué en la creació, l'any 1973, del CIDOB-TM (Centre d'Infor-
mació i Documentació a Barcelona del Tercer Món). En Josep 
Ribera s'hi va dedicar professionalment com a Director �ns a 
la seva jubilació.

La Natàlia Lagunas, coordinadora del projecte IMSHA d’Ese-
ka està treballant aquest any a Burundi. Des d’allà continua 
fent el seguiment de l’escola de nenes i nens sords. Les 
activitats d’Educació pel desenvolupament que feia a Caste-
llar del Vallès les faran la Rosa Bes i la Maria Guri. 
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La nostra delegació segueix participant a les reunions del Consell de Cooperació. A la 
darrera sessió extraordinària es va parlar dels projectes �nançats aquests darrers anys 
per l'Ajuntament. En el nostre cas és la Casa de la cultura i el saber de La Lobé a Kribi. 
Al setembre vam estar, un any més, a la 10a Mostra d’entitats. L’alcaldessa i regidores de 
l’Ajuntament ens van lliurar el Diploma de participació. A la imatge amb el delegat 
d’Agermanament a Cambrils, David Garcia, i el coordinador del projecte de la Casa de la 
Cultura, l'escriptor camerunès Inongo Makomé.

Ja s’estan preparant els tallers d’Educació pel desenvolupament d’aquest 
curs, entre altres a Reus, Castellar del Vallés, Matadepera… Un dels tallers 
nous del curs passat va ser el de Joguines reciclades a 120 alumnes de l'Insti-
tut i escoles de Sant Hipòlit i Les Masies de Voltregà. Un equip de 8 monitors, 
noies i nois voluntaris d’Agermanament, el va dur a terme. A la primera part, 
distribuïts en 20 grups es va fer la construcció col·laborativa d’una joguina 
-un cotxe- amb material reciclat. A la segona part l’activitat portava per títol 
“I tu, què pots fer per un món millor?”:  es van fer les re�exions en petit grup 
guiades pels monitors, els portaveus les van exposar i es van recollir en una 
posta en comú amb les opinions i conclusions de l'activitat. 

El Consell de Solidaritat de Calella, del que en formem part 
amb la Maria Guri, va recolzar la campanya #paralosvalientes 
cedint els bene�cis del Sidral Solidari. D'altra banda, aquest 
curs 17-18, ja s'han fet les jornades de sensibilització als alum-
nes de 2n d'ESO dels centres de secundària, així com l’exposi-
ció “Calella és solidaria” adreçada a tota la població. Des de la 
delegació s considera la sensibilització a la població com un 
factor molt important per la transformació envers un món 
més just.

El 7 d’ocubre van participar al MESCLA'T de Sabadell. A la tarda ens va visitar l'alcalde 
Maties Serracant i la regidora i tècnics de Drets Civils i Ciutadania. Vam comentar l'impor-
tant paper d'Agermanament en el Consell de Solidaritat i Cooperació, del que n'és 
membre de la Comissió Permanent el nostre delegat Marcel Torras, i que treballarà en 
l’elaboració del Pla director dels propers anys. També vam rebre la visita de l'Assumpta 
Codina i la Montserrat Piñol, dues històriques de l'Agermanament de Xile. Hi anaren amb 
el nombrós grup de catalanes i catalans que, durant un període d'uns quinze anys, realit-
zaren tasques de cooperació a escoles, instituts, universitats, parròquies, obres diocesa-
nes, cooperatives, centres socials, presons, llars de gent gran, institucions d'assistència, 
etc... al barri Miramar d’Antofagasta. Actualment hi resten encara, a la ciutat de Calama, els 
sacerdots Jordi Jorba i Enric Olivé i la germana d'aquest, la Mª Rosa Olivé.

A Roda de Ter es va representar el 15 d’octubre el monòleg 
"Buscant la felicitat" a càrrec de Jordi Codina "Jordi Jump". 
Ens va portar al Camerun en un viatge ple d'emocions, sensa-
cions, sentiments, re�exions i rialles. En �nalitzar l'obra la 
Raquel Sala ens va obsequiar a tots amb la seva veu. Tots dos 
van viatjar al Camerun el mes d’abril. La recaptació per taqui-
lla invertida va ser destinada a les escoles maternals de 
Log-bikoy i Bobog.

Joan Parera


