
Els nostres comptes

Gràcies a qui ho hem fet

INGRESSOS DESPESES

ELS PROJECTES AL NORD (A CATALUNYA)

El grup de l’EPD (Educació per al Desenvolupament) ha seguit amb la realització de tallers de sensibilit-
zació fets a escoles principalment de primària, on l’alumnat hi ha participat activament, interactuant entre 
ells i amb els animadors d’Agermanament per apropar-se, conèixer i aprendre a respectar altres cultures 
i maneres de viure. Més concretament, ajudar a adquirir coneixements sobre la realitat del Sud i les seves 
relacions amb el Nord. S’intenta fer sorgir una corrent d’empatia envers les persones que viuen a llocs 
del planeta més desafavorits, creant actituds que portin a fer petites accions solidàries i transformadores 
i aprendre a valorar el treball cooperatiu i l’amistat per aconseguir bons resultats.

Els primers mesos de l’any es van realitzar a les escoles de primària l resta de tallers pendents de la 
programació del curs 2016-2017, localitzats a Sabadell, Calella, Reus, Cambrils i Matadepera. A més 
dels tallers “El bagul misteriós” i “Dos contes africans” i el de figures de fang, se’n preparà un de nou de 
joguines reciclades que es va presentar el dia 3 de maig a Sant Hipòlit i Les Masies de Voltregà, amb el 
suport econòmic de l’Ajuntament local. Hi participaren, distribuïts en 20 grups heterogenis, 120 alumnes 
de 2n d’ESO i de 4rt de primària, guiats per un equip de 8 monitores i monitors del voluntariat d’Agerma-
nament. A més, l’alumnat gran va desenvolupar un treball de reflexió entorn a la pregunta I tu, què pots 
fer per un món millor?

A partir de principis d’octubre, a Reus, Castellar del Vallès i Matadepera es van reiniciar els tallers amb 
alumnes de primària. També s’ha participat en activitats d’EPD o sensibilització amb alumnes de primària 
i secundària a Calella i a Roda de Ter, tal com s’esmenta en “Activitats de les delegacions”.

ACTIVITATS SOCIALS

Assemblea general
El dissabte 13 de maig celebràrem l’Assemblea general ordinària del 2017 a la seu del Club Deportiu de 
Hockey Terrassa al municipi de Matadepera, amb l’assistència de trenta socis. Es revisaren tots els pro-
jectes actius del 2016, entre altres, les cooperatives de dones, el projecte A MÀ – NI WOO d’ensenyament 
en arts plàstiques, l’escola IMSHA, el grup Shuala Kwuali, l’agermanament amb Bobog, les activitats 
d’educació pel desenvolupament fetes a Catalunya, així com el darrer viatge de seguiment de projectes 
fet per Setmana Santa. Es presentà i s’aprovà per unanimitat el Balanç econòmic del 2016 i els Objectius 
i Pressupost del 2017. Després d’un breu torn obert de paraules es va concloure l’assemblea i vam dinar 
a les dependències del mateix club.

Junta de Govern
S’ha reunit el tercer dilluns de cada mes, amb l’excepció del mes d’agost.

Grups de treball 

GRUP ÀFRICA: Amb reunions mensuals ha anat seguint les activitats d’ASAFRO Camerun. Hi ha hagut 
una notable millora en la rebuda i el registre de la informació aportada des del terreny.

GRUP COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS: Ha mantingut l’actualitat de la pàgina de web i del Facebook. Ha 
publicat durant l’any tres números del butlletí DES DE LA RAMBLA i la Memòria 2016. Per tal de millorar la 
comunicació interna, ha treballat en la revisió de la base de dades de l’entitat aconseguint una completa 
actualització del programa de socis, amb la col·laboració del voluntari que porta la gestió de socis.

GRUP FINANCES: A través de reunions de treball amb els nous assessors, ha aconseguit un sistema 
efectiu de tramesa informàtica de dades, que reflecteix immediatament tots els moviments. Ha comptat 
amb la plena col·laboració de la Direcció tècnica i amb l’ajut de l’anterior comptable.

Sessió de treball
Tingué lloc el dissabte 11 de novembre a la seu d’Agermanament, amb la participació de 21 persones, 
entre les que hi havia membres de la Junta, dels grups de treball i de les delegacions. Es reflexionà en tres 
grups sobre tres temes: gènere, comunicació-socis i sostenibilitat, en relació amb els projectes i l’activitat 
d’Agermanament. Se’n derivaren conclusions concretes, per anar aplicant en la tasca del dia a dia.

Trobada del grup Shuala Kwuali (Amistat)
El dia 25 d’abril, el grup Shuala Kwuali va fer la seva reunió anual, coordinada per la Carme Braulio, a La 
Sagrera i hi van participar una seixantena de dones. La Natàlia Lagunas va fer l’explicació de seva estada 
a IMSHA, justificant a més les despeses fetes amb les aportacions de l’any passat. El Shuala Kwuali va 
iniciar el seu camí ara fa 18 anys per iniciativa d’un grup de dones que havien estat treballant a l’Hospital 
de Ngovayang (Camerun) i que volien continuar l’amistat amb les dones cameruneses. Aquest any se les 
va homenatjar: Cinta Compta, Tònia Cortadellas, Assumpta Mas, Marta Sellarés, Mercè Tena i Montserrat 
Xicola. I a les que ja ens han deixat com l’Angeleta Sanmartí.

Memòria
 2017

FINANÇAMENT PÚBLIC   74.357 €                     

Finançadors/ Convocatòria 2017

Ajuntament d’ Artés
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de l’Esquirol
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de les Masies de Roda
Ajuntament de Lloret de Mar
            

FINANÇAMENT PRIVAT                          83.403,65 €
Socis                                               32.645,59 €
Donatius finalistes i altres ingressos    50.758,06 € 

ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS

La delegació d’Artés estigué present a la fira del seu municipi el dia 22 d’Abril, amb una parada amb venda 
d’objectes.

La delegació de Calella, com a membre del Consell de Solidaritat municipal, estigué present dissabte 20 
de maig a la Mostra d’Entitats del Sidral Solidari, dins el marc de la Quinzena de Solidaritat, amb el lema 
“Trenquem murs”. Des del dia 23 d’octubre fins el dia 4 de novembre es va participar a l’exposició “Calella 
és solidaria” i a les jornades de sensibilització als Centres d’Educació Secundària de la ciutat, al 2n curs 
d’ESO. La sensibilització constava d’una reflexió als centres sobre la justícia en aquest món tan globalitzat 
i d’una visita a l’exposició sobre les ONGs de Calella amb un petit treball de recerca sobre la mateixa. La 
resposta dels nois i noies fou sincera i generosa. A Ràdio Calella Televisió es va difondre un vídeo sobre 
Agermanament.

La delegació d’Osona, el diumenge 2 d’abril, organitzà un concert del cor Gospel de Gurb a l’església de 
Sant Miquel de Rupit (Osona), per recollir diners pel finançament de l’escola maternal de Log Bikoy. Fou un 
èxit d’assistència i col·laboració.

La delegació de Roda de Ter, el 15 d’octubre, va promoure la representació del monòleg “Buscant la feli-
citat” a càrrec de Jordi Codina “Jordi Jump”, que transportava al Camerun en un viatge ple d’emocions, 
sensacions, sentiments, reflexions i rialles. Va seguir un concert de la cantant Raquel Sala. Els dos protago-
nistes havien participat en el viatge del mes d’abril. La recaptació era per les escoles maternals de Log Bikoy 
i Bobog. A més es van fer diverses activitats a les dues escoles de primària de Roda de Ter i de l’IES Miquel 
Martí Pol, que es reflectiren en els treballs presentats i venuts en la Setmana Solidària, el 17 de desembre. 
Alumnes de totes aquestes escoles, més l’escola de música i el jardí d’infància havien intervingut al teatre, 
el diumenge 26 de novembre, en la presentació del llibre “Imatges del Camerun, veus del món”. A Ràdio Vic 
es va difondre una entrevista sobre l’Agermanament Roda – Bobog.

La delegació de Matadepera organitzà a les tres escoles tallers de fang i d’alimentació, a benefici del 
projecte A MÀ – NI WOO, a més dels tallers propis del grup d’EPD. També segueix oferint cada mes una 
sessió de meditació amb bona participació de persones del poble, de Terrassa i Sabadell, segons els temes 
demanats pels participants. Les responsables pogueren fer-ne difusió en una entrevista a Ràdio Matade-
pera. Aquest any iniciaren una nova activitat creant al poble un grup anomenat “Teixint complicitats” amb 
persones interessades a participar a l’acolliment de refugiats que han arribat a Terrassa. S’uniren al grup de 
“Dones del Món” de Terrassa, aprofitant l’espai de trobada que elles ja tenien i la seva xarxa de contactes. 
Organitzaren una presentació de Creu Roja per fer conèixer la tasca que tenen confiada per acollir les per-
sones refugiades i per precisar la seva col·laboració. Les dones refugiades que en reben l’acompanyament 
en fan un balanç molt positiu, per l’atenció en les seves necessitats bàsiques i pel sentit de família que han 
trobat aquí lluny dels seus. 

La delegació de Cambrils, del 2 al 4 de juny estigué present a la Fira de Cambrils, a l’estand de les entitats 
del Consell de Cooperació. A més, va participar un any més, a la 10a MOSTRA D’ENTITATS de Cambrils, 
celebrada el dia 16 de setembre, rebent-ne el corresponent diploma de participació. 

La delegació d’Esparreguera, com a membre del Consell municipal de cooperació, participà el dia 6 de juliol 
en el 3r Sopar Solidari, dins la Festa Major de la vila.
La delegació de Sabadell ha seguit mantenint el paper important d’Agermanament al Consell municipal 
de Solidaritat i Cooperació, com a membre de la Comissió permanent. desenvolupà una gran tasca en 
l’organització de la Fira “Mescla’t” (3a edició), del dia 7 d’Octubre, amb la participació de cinquanta entitats 
i amb més de quaranta activitats en tres espais de la ciutat. A més, el mes de desembre participà en el 
mercat solidari situat al vestíbul de l’Escola Oficial d’Idiomes, recollint-ne després l’aportació dels guanys 
de la panera de Nadal.

Visites
El mes de novembre estigué a Catalunya l’abbé Claude Yede, la persona que construeix i coordina, junta-
ment amb ASAFRO, tots els pous d’aigua d’Agermanament a Camerun. Aquesta activitat, en el seu present 
i en el seu futur, fou el tema de la llarga reunió mantinguda amb la direcció d’Agermanament. A Roda de 
Ter visità les escoles que participen en activitats de l’Agermanament Roda-Bobog i es reuní amb el grup 
responsable d’aquest Agermanament i amb l’Ajuntament que hi col·labora. 
També vam tenir la visita del Richard Mouangue que, durant l’estada entre nosaltres, va  participar activa-
ment en diversos actes de la Delegació d’Osona. Assistí també a la reunió de Junta del 18 de desembre, a 
on s’aprovà estudiar el rellançament d’uns projectes en els que ell  havia estat implicat.

Llibres
El mes de novembre es publicà el llibre Imatges del Camerun, Veus del món, de Ramon Bufí i Ester Bus-
quets, un recull de 50 fotografies del Camerun i de 100 pensaments de la cultura africana i d’arreu del món. 

En Xarxa
S’ha participat durant l’any en els diversos posicionaments de la Federació d’ONG’s ( Lafede.cat) tant en el 
pacte nacional pel referèndum com en la condemna de l’atemptat terrorista del 17 d’agost i també, dintre 
de la Taula per la Democràcia, en la condemna de la violació dels drets humans durant el referèndum del 
dia 1 d’octubre. Per aquest motiu es va desconvocar la trobada “boletada” programada pel dia 7 d’octubre.

On ho fem
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Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Sabadell
Ajuntaments de Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Vic
Consell Comarcal d’Osona

SUBVENCIÓ PROJECTES           118.879,16
QUOTES SOCIS                          32.645,59
ACTES DE PROMOCIÓ                  5.790,00
ALTRES                                         445,90

TOTAL                                   157.760,65

LOCAL SOCIAL                            5.808,00
SERVEIS PROFESSIONALS             6.304,96
ASSEGURANCES                             612,29
DESPESES BANCÀRIES                  2.462,11
ALTRES SERVEIS                        19.227,49
PROJECTES                            120.129,47

TOTAL                    154.544,32
ROMANENT POSITIU                                3.216,33

Pau i llum. És un missatge que hi veiem en  la Memòria 2017, que aquí us 
oferim.
Pau que vol dir serena i profunda alegria perquè, tal com mostra el resum de 
les activitats, la  nostra petita comunitat, la nostra associació, a Catalunya 
i al Camerun, segueix amb una vida plena, obrint nous horitzons  i acollint 
noves forces.
Llum que vol dir esforç d’intel.ligència realista i de sentit de treball en equip 
per tal d’anar entrellaçant  tant les velles experiències amb les noves, com  
la tasca, no pas fácil, de cada grup o persona responsable d’un projecte, amb 
l’avenç de tot el conjunt agermanat.

LA JUNTA 



Agermanament neix a principis del anys 60 a Barcelona com un moviment que busca la cooperació a través 
del diàleg amb el Tercer Món (avui en diem països del Sud, o millor països empobrits) especialment al Camerun 
i Xile on s’hi desplacen nombrosos voluntaris, sacerdots i laics. En el període de la transició de la dictadura a 
la democràcia, Agermanament fa tasques de sensibilització envers la cooperació, és present als inicis de l’As-
semblea de Catalunya i també en els moviments de lluita pels drets econòmics i polítics dels immigrants tant 
dels països africans com dels països de les «dictadures sud-americanes».
Amb aquest bagatge, l’any 1996 es constitueix com a organització no-governamental pel desenvolupament 
del dret català i està afiliada a la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament (actualment inserida en La 
Fede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global). Fins avui treballa en projectes de desenvolupament a països 
del Sud compartint una visió de la cooperació encaminada cap a la justícia global i basada en l’intercanvi de 
valors, les relacions d’amistat i el respecte per la identitat de cada poble.
(Vegi’s a la web el link Presentació).

L’Assemblea General de socis és l’òrgan sobirà que es reuneix, com a mínim una vegada a l’any, convalida 
les gran decisions estratègiques de l’organització i escull la Junta que es reuneix cada mes per dirigir l’ 
associació.
La Junta de Govern d’Agermanament (per a nosaltres «la Mesa») és l’òrgan col·legiat. Els seus membres, 
tots ells voluntaris, hi són en funció de la responsabilitat assumida en els diferents grups de treball. A 
partir de l’elecció realitzada a l’Assemblea del 2015, des de finals de l’any 2017, està constituïda per les 
següents persones:

Elisabet Torner Lasalle, presidenta i responsable dels afers jurídics
Víctor Cabré Borràs, tresorer i responsable de finances
Jaume Borràs Farrés, vicepresident i responsable del Grup Àfrica
Antoni Cabré Segarra, secretari
Manel Mas Franch, publicacions i Lafede.cat
Ángel García Marinas, delegació de Madrid
Josep Maria Rué Rubió, coordinador de comunicacions
Jaume Argemí Relat, empreses
Eduard Cabré Romans, treballs en xarxa

L’Oficina tècnica és l’òrgan executiu del dia a dia i hi treballa com a voluntari l’Antoni Cabré Segarra, Di-
rector de l’entitat, coordinador de les delegacions i interlocutor amb la direcció d’ASAFRO per coordinar 
les relacions entre les dues organitzacions.

Col·laboren regularment com a voluntaris:

Carme Braulio i Camil Padró, coordinació del grup Shuala Kwali
Tònia Cortadellas i Elvira Fernández, coordinació del PAEF (projecte de cooperatives de dones) i membres 
del grup Àfrica
Natàlia Lagunas, responsable del projecte IMSHA
Salvador Cortadellas, responsable del projecte A MÀ - NI WOO
Montserrat Bruguera, Marta Juanola i Montse Puigví, coordinació del grup “Logbikoyes” i responsables 
del projecte Maternal de Log Bikoy
Joan Garcia Xuclà, gestió de socis
Maria Guri, educació pel Desenvolupament (EPD) a escoles i instituts
Erol Ileri, producció d’audiovisuals i activitats a les escoles
Maria Peñas, edició «Des de La Rambla»
Montserrat Torramilans, comunicació
Inongo-Vi-Makomé, Rosa Bes i Montse Gaspar, activitats a les escoles

Les Delegacions constitueixen l’estructura fonamental de penetració d’Agermanament al territori i són 
les següents:

Calella     Maria  Guri Masvidal
Pineda de Mar    Rosa Bes Campeny
Lloret de Mar    Pilar Fidalgo del Teso
Sabadell     Marcel Torras Bajona
Matadepera    Isabel Renom
Castellar del Vallès   Natàlia Lagunas
Esparreguera    Ildiray Ileri i Carmina Bosch
Hospitalet    Richard Ntep
Tarragona    Suni Clua
Reus     Tonyi Simó

Diferents col·lectius dins d’Agermanament, s’aglutinen entorn a algun dels projectes concrets que duem a 
terme al Camerun. És el cas de:
El grup “Shuala Kwali”, que recolza l’escola IMSHA
El grup “Logbikoyes”, que finança la Maternal de Log Bikoy
L’agermanament entre les parròquies de La Bonanova i Bot Makak
L’agermanament entre el municipi de Roda de Ter i la vila camerunesa de Bobog

LA CONTRAPART ASAFRO (Agermanament sans frontières)

Fou constituïda el 12 d’Octubre de l’any 2000,  a la vila d’Eseka,l’”Association des Amis d’Agermanament 
sans frontières”, també dita, ASAFRO CAMEROUN. Naixia així la contrapart de la nostra ONG per gestionar 
els projectes finançats per Agermanament  a diferents indrets del Camerun. L’equip directiu actual el formen:
Charles Kooh, president 
Marie Louise Tchasem, comptable
Josiane Emouck, secretària
Juliette Pegui Ngo Mbog, coordinadora dels projectes de dones
Bayiha, director

A més de contrapart nostra, amb els anys s’ha anat consolidant com a organització promotora del desen-
volupament de la zona Centre del Camerun, treballant en els plans de descentralització del govern amb els 
ajuntaments locals.
 

ESCOLA DE SORDS  IMSHA
Beneficiaris: 31 alumnes i 6 professionals. 
Aquesta escola de la vila d’Eseka té com a objectiu vetllar per la formació i la integració socio-laboral de l’alum-
nat amb discapacitat auditiva, tant des del vessant educatiu com social. 
Els beneficiats són 31 alumnes amb sordesa pregona, d’edats compreses entre els 5 i els 18 anys, dels 
quals 20 resten al centre en règim d’internat durant el període lectiu del curs escolar i tenen assegurada una 
alimentació i un seguiment mèdic adequat. Els professionals locals imparteixen les classes i gestionen el 
centre i l’internat. La Direcció i l’equip de mestres és estable i ha rebut la formació pedagògica anual per part 
de la coordinadora del projecte. Dins del centre es promou la formació professional de ceràmica, costura, 
perruqueria, cuina, conreu d’horta i cria de pollastres. Els aprenentatges més pràctics reforcen l’autofinança-
ment parcial del centre. Les autoritats locals recolzen el projecte i aquest curs han participat a les reunions 
anuals de l’AMPA, implicant-se de forma compromesa en el funcionament. S’ha avançat en la sensibilització 
i participació de les famílies sobre la importància del treball conjunt família-escola per a aconseguir un bon 
desenvolupament psicològic, curricular i social de l’alumnat sord.
Tots els recursos aportats al centre, tant humans com materials, han estat gestionats de forma satisfactòria 
amb l’objectiu que els alumnes amb sordesa disposin de tot el necessari per avançar en l’aprenentatge dels 
coneixements, llenguatge i autonomia que els permetrà la inserció a la societat un cop finalitzin la seva etapa 
de formació al centre.
Aquest projecte està finançat per l’Ajuntament de Calella i Pineda així com per l’ONG Codes-Cam i ha comptat 
amb l’aportació anual del grup Shuala Kwuali, de l’empresa GESTVIA de Calella i de l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Sabadell.
Aquest any Codes-Cam ha cedit la titularitat del projecte a Agermanament després de 18 anys de treball 
compartit.

FORMACIÓ A LES ARTS PLÀSTIQUES: PROJECTE A MÀ-NI WOO
Beneficiaris: 31 professors, 82 alumnes, 15 adults aprenents

El projecte segueix endavant. A principis de l’any  2017, d’acord amb el Sam i l’Eliane (formadors dels tallers 
de pintura - dibuix i ceràmica respectivament), i d’acord també amb l’Abbé Michel, director del col·legi Le 
Mailloux, d’on procedeixen els alumnes, es va reestructurar la formació,  reduint-la a menys nivells i, per 
tant, rebaixant-ne el nombre de participants.
Els tallers de reciclatge de paper i treballs de fusteria artesanal segueixen endavant amb els adults i comen-
cen veure’s resultats força notables.
Cal remarcar que el coordinador del projecte a Agermanament, en Salvador Cortadellas, en el seu viatge de 
gener 2017 va contreure una forta malària, de la qual a finals d’any ja estava gairebé del tot recuperat. No 
obstant això, el projecte ha seguit el seu camí, amb el suport del personal d’Asafro i d’Agermanament. Fins 
i tot a finals d’any s’estava començant a estudiar la possibilitat d’estendre en el futur el projecte a la ciutat 
d’Eseka, tot i que de moment ha quedat com un tema pendent.
El projecte ha estat finançat pels Ajuntaments de Matadepera, Artés i La Bisbal. També hi han participat les 
tres escoles de primària de Matadepera i la gent del poble, en diverses activitats a benefici d’aquest projec-
te: les meditacions col·lectives mensuals, les fires solidàries i les donacions de particulars.

CASA DE LA CULTURA I EL SABER DE LA LOBÉ
Superades les dificultats de finançament dels darrers anys, s’ha iniciat la darrera fase de treballs per a la 
posada en funcionament del centre. Tot i així, com en anys anteriors, durant les vacances de les escoles 
s’han realitzat tallers per a les nenes i nens amb una gran participació. L’expectativa que està despertant a 
la zona augura un notable èxit quan estigui funcionant, ja que la casa de la cultura respon a una necessitat 
real de la població de Lobé.

Qui som

La Rambla, 10 entresòl 
08002 Barcelona

(BUS:14,59,91,V13, METRO L3 Drassanes)
Telèfon 93 4410433

www.agermanament.org 
agermanament@agermanament.org 

facebook: Agermanament Ong
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VIATGE DE SEGUIMENT (I)
Es va realitzar del 8 al 21 d’abril. L’objectiu del grup de set persones era el seguiment del principals pro-
jectes que finança Agermanament, a la selva camerunesa, prioritzant el contacte personal amb la gent. 
Visitant les plantacions de mandioca i parlant amb les dones que les treballen, pogueren comprovar la 
duresa del treball a la selva. Com sempre, també pogueren gaudir de l’hospitalitat africana amb àpats, 
danses i cants. A més, visitaren  les maternals de LogBikoy i de Bobog i assistiren a la inauguració d’un 
pou d’aigua a Mbebe. No hi faltaren les celebracions eucarístiques molt participades, amb profusió de 
cants, acompanyats amb balofons, tam-tams i tambors. Tot plegat, un bon bany de solidaritat, basada en 
el coneixement de la realitat de la pobresa.

VIATGE DE SEGUIMENT (II)
Es realitzà 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 - director d’operacions- i la 
Juliette Ngo Mbog - coordinadora del projecte dels grups de dones PAEF-. D’una banda es va fer la coor-
dinació financera entre la nova tresorera d’ASAFRO -la Marie Louise Tchassem- i el nou tresorer d’Ager-
manament -en Víctor Cabré-. D’altra banda es tingué una reunió de treball per cada projecte amb l’assis-
tència dels seus responsables. Finalment es van fer les reunions del projecte PAEF amb la coordinadora.

MATERNAL DE LOGBIKOY
Beneficiaris: 70 infants de 3 a 5 anys
En aquesta escola maternal els infants, a més de rebre una bona formació adaptada a la seva edat i el seu 
medi, tenen un seguiment mèdic i per això continua essent un èxit.
El finançament va a càrrec de les “Logbikoyes”, tres dones d’Osona que en un viatge de solidaritat d’Ager-
manament, s’hi van comprometre. Entre d’altres fonts, usen la venda d’uns clauers en forma de nina 
africana, que es van inventar i ja en porten venuts més de 5.000. Durant el viatge d’abril, el grup d’Ager-
manament pogué assistir a la gran festa de la Maternal amb representacions, cants, jocs de la mainada i 
també hi van participar dues persones del grup, com a pallassos, fent riure i jugar amb grans bombolles 
de sabó. La festa va culminar gaudint els infants d’un bon dinar.

AGERMANAMENT RODA DE TER AMB BOBOG
D’acord amb el compromís del 2016 de dotar de pous i cooperatives tots els set poblats de la regió, 
durant el 2017 s’han construït dos pous més i s’han endegat quatre cooperatives de dones, coordinades 
per ASAFRO, que formen part del projecte general Activitats econòmiques de les dones (PAEF). També 
s’ha mantingut el sosteniment de la maternal de Bobog I,  on assisteixen 60 alumnes,  i s’hi han fet obres 
de millora i dotació de mobiliari, sempre amb el compromís que l’escola sigui autosostenible d’aquí a 
pocs anys. A més l’Agermanament Roda-Bobog es va fer càrrec de col·laborar amb el sosteniment d’una 
infermera per a l’hospital de Ngovayang, per als baghiely, ja que les germanetes n’han hagut de marxar, 
almenys per un temps.

Tan important com l’anterior ha estat el treball de 
sensibilització a Roda i Comarca, sobretot amb 
la publicació del nou llibre Imatges del Camerun, 
Veus del món, del qual es van vendre mil còpies 
en un mes i se’n va haver de fer una segona edició 
de seguida; amb les anades a totes les escoles del 
poble i amb la seva participació en diferents activi-
tats dins i fora de l’escola; amb el compromís de 
col·laboració de cinc ajuntaments; amb diferents 
concerts, actuacions teatrals, xerrades a la parrò-
quia i al poble... Durant l’any 2017 han visitat el 
poble i fet xerrades a la parròquia, a les escoles i a 
la missa del diumenge l’abbé Claude (constructor 
dels pous), la germaneta Dolors Masdeu de Ngo-
vayang i en Richard, que té un taller a Douala.
 
Les fonts del finançament de tot plegat, a més de les quantitats provinents de concerts,  actuacions tea-
trals, col·lectes, venda de llibres i donatius particulars, han estat les subvencions aportades per aquestes 
institucions: Ajuntament de Roda, de Les Masies, de Vic, de l’Esquirol i Consell Comarcal d’Osona.

AGERMANAMENT BONANOVA-BOT-MAKAK
Els dies 10 i 11 de juny es va celebrar a la Parròquia de la Bonanova el dia d’agermanament amb Bot Makak, 
amb pregàries especials per als camerunesos a totes les eucaristies i el rendiment de comptes dels donatius 
de l’any anterior. També hi va haver una exposició de fotografies que mostraven el destí de les aportacions 
econòmiques dels participants, fruit d’una autèntica sensibilització devers les necessitats d’uns germans 
ben coneguts: ajuda al sosteniment de la plantació de palmeres de la Parròquia, finançament parcial de les 
obres de millora del col·legi Le Mailloux (de tres-cents alumnes) i ajuda a les cooperatives locals de dones 
que conreen la mandioca.

OLI

Cambrils       David García Baiges
La Bisbal       Salvador Cortadellas
Artés       Maria Picanyol
Madrid       Ángel Garcia Marinas
Roda de Ter                 Ramon Bufí 
                                      Ester Busquets
Osona                           Montserrat Bruguera
                                      Marta Juanola 
                                      Montse Puigví
Rupit i Cantonigròs     Josep Castanyé

Els projectes al SUD, realitzats amb Asafro-Camerun durant el 2017, han estat:

ACTIVITATS  ECONÒMIQUES DE  LES DONES (PAEF)
Beneficiaris directes: 67 GIC de dones, 498 membres

Durant el 2017 la responsable Juliette Ngo, membre de ASAFRO, ha anat conduint aquest programa, tal 
com havia estat previst. Ha vetllat per l’organització dels nous grups creats. Ha ajudat a l’elaboració del 
projecte de cada grup, tant per millorar la plantació de mandioca i altres plantes pel consum local, com per 
les activitats de petit comerç, d’engreix de pollastres o de porcs.
Els crèdits demanats s’han pogut donar a aquells grups que havien retornat, com estava convingut, els 
diners concedits anteriorment. No obstant, s’ha tingut en compte que alguns grups han sofert retards per 
problemes puntuals, com els canvis climàtics que afecten la collita. 
Aquest any s’ha intensificat la formació de les responsables dels grups de dones per tal d’augmentar les 
capacitats de lideratge de les GIC (Grups d’iniciativa comuna), començant a introduir la formació de gènere 
que de forma transversal ha format part de tots els seminaris i que, de forma específica, ha aprofundit en 
el rol de l’home i la dona en la societat rural camerunesa i en com transformar-lo a la recerca d’una igualtat 
efectiva. Entre maig i desembre 2017 s’han realitzat set sessions, amb aquests temes, presentats per po-
nents especialitzats: Dinàmica de grups, Gestió de les explotacions agrícoles, Formació pràctica de tècni-
ques agrícoles modernes, Lideratge femení i lluita contra la pobresa rural, La comercialització de productes 
agrícoles, La resiliència de l’agricultura familiar envers els canvis climàtics i ambientals i Formació pràctica de 
la utilització dels molins per fer la pasta de mandioca. Hi participaven dues dones de cada una de les GIC, 
i tot el grup en les formacions de tipus més pràctic, i han donat resultats molt positius. A més aquestes tro-
bades han estat ocasió d’intercanvis de coneixements i experiències entre les dones dels diferents llogarets.

 

Què hem fet

Per a qui ho hem fet


