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Presentació de l’entitat

Presentació.
Amb més de 50 anys d’història prèvia de col·laboracions 
i intercanvis Nord  -Sud i Sud -Nord, Agermanament sen-
se fronteres es va constituir l’any 1996 com a  una or-
ganització no  governamental pel desenvolupament, de  
dret català, afiliada a la Federació Catalana d’ONG i ac-
tualment reconeguda com a associació d’utilitat públi-
ca. Avui en dia compta amb 468 socis.

Organigrama.
L’Assemblea  general  de  socis  és  l’òrgan  sobirà  que  es  
reuneix  una  vegada  a  l’any  i determina les grans de-
cisions, entre elles, l’elecció de la Junta Directi-
va, la qual, segons els  darrers  estatuts,  administra  l’as-
sociació.  No  obstant,  en  el  nostre  cas,  l’organisme
operatiu pel dia a dia  és l’anomenada  Mesa, òrgan col-
legiat, els membres de la qual hi són en funció de la res-
ponsabilitat assumida  en els diferents grups de treball.

Des del dia 25 de maig, data de l’Assemblea anual l’any 
2013 hi han format part:
Elisabeth Torner Lassalle, afers jurídics i presidenta de la 
Junta.
Jaume Borràs Farrés, responsable Grup Àfrica i vicepre-
sident de la Junta.
Joan  Garcia  Xuclà,  responsable  de  finances  i  treso-
rer de la Junta.
Natàlia Lagunas Prat, Projecte Imsha i secretària de la Junta.
Antoni Cabré Segarra, director i relacions amb FCONGD.
Ricard Cunill Jutglat, responsable grup d’educació pel 
desenvolupament.
Angel Garcia Mariñas, delegació de Madrid.
Manel Mas Franch, grup Xile i publicacions.
Maria Guri Masvidal,  grup d’educació i relacions amb socis.
Josep Maria Rué, coordinador de comunicacions.
Erol Ileri Llordella, mitjans audiovisuals.
Eduard Cabré Romans, relacions internacionals.
Víctor Cabré Borràs, empreses i estudis de mercat.

L’Oficina Tècnica és l’òrgan executiu del dia a dia, se-
guint les directrius de la Mesa.
Com a persones contractades, hi treballen:
Antoni Cabré Segarra, director.
Arantxa González Baron, tècnica.

Hi han col·laborat, regularment com a voluntaris i a part 
de les persones que formen part de la Mesa:
Camil Padró Blanch, comptable.
Tònia Cortadellas, grup Àfrica.
Mercé Tena, grup Àfrica.
Montserrat Torramilans, comunicació.
Matea Bradičić, correcció de textos.
Vanessa Vargas, activitats a les escoles.
Montserrat Gaspar, activitats a les escoles.

Dades administratives:
Nombres de registre:  CIF. G 61221859      
ONG. Reg. 18.695
Identificador Europe Aid: ES-2009-CDF 1402823095
Telèfon 934 410 433.    Fax  934 410 238
Correu electrònic: agermanament@agermanament.org 
lloc web www.agermanament.org  
Lloc i horari d’atenció al públic:  
Carrer de la Lluna, 22, entl. 2a. 08001 Barcelona
Dies laborables, de les 9 a les 14 hores.

Delegacions i responsables
Maresme
∙Calella   Maria Guri Masvidal
∙Pineda de Mar   Rosa Bes Campeny
∙Arenys de Munt  Teresina Rosell

Selva
∙Lloret   Pilar Fidalgo del Teso

Baix Llobregat
∙Esparreguera   Carmina Bosch

Vallès Occidental
∙Sabadell   Marcel Torras
∙Castellar del Vallès   Natàlia Lagunas Prat
∙Matadepera   Isabel Renom

Tarragonès
∙Tarragona   Suni Clua Monreal

Baix Camp
∙Cambrils   Cinta Matan Ballesté
∙Reus   Tonyi Simó Vilalta

Baix Empordà
∙Celrà   Salvador Cortadellas
∙La Bisbal  Salvador Cortadellas

Bages
·Artés   Maria Picanyol

Madrid  i Extremadura
·Ángel García Marinas

Diferents col·lectius actuen a l’entorn d’Agermanament 
amb autonomia de gestió:
Shuala Kwali, Amics de Logbikoy, Agermanats de Bot-
Makak, Comunitat camerunesa  Adna.Bassa.
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Història

Entorn  als  principis  dels  anys  60,  AGERMANAMENT  neix    
a  Barcelona,  com  un moviment  que,  compartint- lo  amb  
un  fort  sentit  de  pertinença  a  una  església  i  a  una 
societat  catalana  en  plena  lluita  vers  la  democràcia,    
buscava,  a  través  del  diàleg,  la cooperació amb l’anome-
nat Tercer Món, concretant la seva activitat, en un prin-
cipi, en la vinguda de joves camerunesos a Barcelo-
na,  en l’anada de sacerdots i laics a treballar com  a  
voluntaris  a  Xile  i  al  Camerun,  acceptant  les  tasques  
encomanades  pels responsables locals, i en la sensibilit-
zació de la societat catalana envers la cooperació.

Ben  aviat  la  dinàmica  dels  fets  va  eixamplar  el  camp  
d’acció,  en  la  línia  del desenvolupament, i va  por-
tar a la col laboració amb altres organitzacions mogu-
des pel mateix  esperit,  com  Medicus  Mundi,  col.lectiu  
de  metges  catalans,    o  a  la  creació d’entitats  més  
especialitzades,  com  Codes,  Cooperativa  per  al  Desen-
volupament,  i Cidob TM, fons documental i d’estudis so-
bre temes de cooperació.  També cal esmentar la  presèn-
cia  activa  d’aquell  AGERMANAMENT,  ja  als  anys  70,  en  
la  lluita  contra  la dictadura.  I  també  és  just recordar  
que  alguns  dels  agermanats  de  la  branca Xile  van par-
ticipar en la fundació de la Lliga dels drets dels pobles.

L’any  1996,  després  d’un  llarg  “passatge  pel  desert”,  un  
grup  d’antics  i  antigues cooperants de la branca came-
runesa van fer renéixer el moviment sota la forma d’una 
ONG amb el nom d’Agermanament sense fronte-
res. Així es  van aplegar gent nova i persones  que  ja  havi-
en  format  part  del  primer  Agermanament,  al  Camerun,  
Xile  i Catalunya, es van reprendre i formalitzar els con-
tactes mantinguts per l’amistat i es van posar en mar-
xa nous projectes de desenvolupament amb el su-
port de diversos grups i institucions catalanes.

A  l’any  2000,  d’acord  amb  el  nou  sentit  de  la  coope-
ració  internacional,  es  funda ASAFRO CAMEROUN, el co-
partícep africà d’Agermanament.

Missió i valors

Agermanament sense fronteres és una asso-
ciació  formada   per persones que compar-
tim una visió de la cooperació al desenvolupa-
ment basada en l’intercanvi de valors, en les 
relacions de justícia i d’amistat i en el respec-
te per la identitat de cada poble.

La nostra idea bàsica sorgeix de la voluntat de bus-
car i fomentar les relacions entre els pobles,  de  manera  
harmònica  i  solidària,  per  tal  que  totes  les  persones  
i  totes  les comunitats  mantinguin  o  assoleixin  les  ca-
pacitats  per    aconseguir  una  situació  de benestar  amb  

les  necessitats  bàsiques  satisfetes.  Una  vida  sana,  
digna,  participativa  i sense  imposicions  ni  colonialis-
mes,  amb  possibilitats  de  desenvolupament  personal  i
col∙lectiu, sense cap mena de discriminacions.

Rebutgem  i  denunciem  les  injustícies,  la  xe-
nofòbia,  l’opressió  de  tot  tipus,  l’espoli,  la des-
trucció del medi ambient… i treballem per un can-
vi social, per contribuir a transformar la  societat tot  
criticant i oposant -nos a l’actual  sistema de relacions in-
ternacionals que, injustament,  crea  i  perpetua  la  
pobresa  i  genera  creixents  desequilibris  socials  i 
econòmics. Lluitem per canviar -ho.

Entenem  que  una  forma  d’agermanar nos  amb  els  po-
bles  del  Sud  és  col∙laborar  i treballar  conjuntament  
amb  ells,  contribuint  al  progrés  i  al  desenvolupament  
humà integral de les persones individuals i col∙lectives.

Els nostres objectius són:
Recolzar  i  dur  a  terme  accions  de  cooperació,  a  tra-
vés  de  projectes  i  programes  de desenvolupament sos-
tenible.
Sensibilitzar i conscienciar la societat catalana so-
bre els greus desequilibris Nord -Sud, les seves cau-
ses i efectes i fomentar una opinió pública amb una acti-
tud crítica i solidària davant la realitat de “l’altre món”.

Els nostres instruments:
El compromís actiu dels nostres socis, la tasca cons-
tant dels responsables dels nostres grups de tre-
ball i dels voluntaris, incloent les delegacions en el ter-
ritori nacional i estatal,  el treball en xarxa 
amb entitats i plataformes, el suport d’institucions pú-
bliques o privades, el diàleg i la col.laboració sostingu-
da amb ASAFRO- CAMEROUN.

Pertinença a xarxes:

- Membre de Dret de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament (1999)

Personal contractat/voluntari: 

Tant els membres de la Mesa i del Patronat, així com d’al-
tres col·laboradors a la seu de Barcelona i a les delega-
cions locals, treballen com a voluntaris sense rebre cap 
tipus de remuneració. Els membres del secretariat tèc-
nic, esmentats anteriorment, tenen un contracte laboral 
remunerat.

Enfortir les relacions i la col·laboració amb els col-
lectius d’immigrants especialment els originaris d’Àfri-
ca i d’Amèrica llatina.
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Desenvolupament socioeconòmic de la pobla-
ció rural al Camerun i recolzament a les activi-
tats productives de les Cooperatives de dones.

1.Àmbit territorial: Sud del Camerun (zones rurals de la 
Província Central i Litoral)
2.Àmbit temàtic: Agricultura i ramaderia amb reforça-
ment del teixit associatiu.
3.Objectiu general: Aconseguir autosuficiència alimentà-
ria i proporcionar una font d’ingressos per tal de millorar 
les condicions de vida de la població de la zona. En el cas 
de les dones, aconseguir que  puguin rebre un ajut mone-
tari en forma de crèdit a tornar en un any, per tal de poder 
emprendre una activitat productiva suplementària, a fi de 
vendre-la i així millorar l’economia familiar. 
4.Contrapart local: Asafro-Cameroun. Grups o coopera-
tives de dones als que se’ls hi ha aprovat un projecte i  
signen un reconeixement del deute.
5.Finançadors: Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat,  Ajuntament de Ma-
tadepera i fons propis.
6.Activitats del projecte: Facilitar crèdits a retornar a 
les pròpies cooperatives per començar plantacions de 
productes hortofructícoles,  instal·lar granges, principal-
ment d’aus i porcs, producció i venda d’oli de palma i 
comerç d’altres productes. La tasca prèvia és la visita a 
cada poble de la responsable d’ASAFRO.

 

Projectes 2013

Comercialització d’oli de palma per al desenvolu-
pament socioeconòmic de zones rurals del Camerun.

1.Àmbit territorial:Regió Litoral, Departament Sanaga Ma-
rítima.
2. Àmbit temàtic: Desenvolupament agrícola.
3. Objectiu general: Promoure el desenvolupament de la
població de les zones  productores  d’oli  de  palma,  
instal∙lant  unitats  de  producció  d’oli  de  palma per fa-
cilitar la  comercialització del producte.
4.Contrapart Local: Asafro-Cameroun.
5. Finançadors: Ajuntament de l’Hospitalet i fons propis.
6.Activitats del projecte: Instal∙lació d’una premsa a mo-
tor al Centre de Producció. Formació dels operadors.
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Població beneficiària: 
Les  famílies  de  las  cooperatives  que  
tenen plantacions de palmeres d’oli. 
Total : 12.404 famílies.
Pressupost executat l’any 2013:  
5.853 €
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Població beneficiària: 
Les famílies de 58 pobles.
300 dones associades en 41 grups.
Pressupost executat l’any 2013:  
66.121,68 €
Reinversió del retorn del deute:   
42.116,56 €

Casa de la Cultura i del Saber de Lobé i Alberg

1.Àmbit territorial: Lobé i Kribi, al departament del sud.
2.Àmbit temàtic: Cultura.
3.Objectiu general: Disminuir el fracàs escolar i promou-
re el turisme responsable.
4. Contrapart local: Asafro  Cameroun.
5.Finançadors: Ajuntament de Reus.
6.Activitats del projecte: Finalització i posta en mar-
xa d’un edifici amb dues funcions: La Casa de la  Cultura,  
als  baixos  de  l’edifici,  amb  biblioteca,  espai  per  a  
l’estudi,  actes culturals i centre d’informació i, la plan-
ta  superior,  destinada  a  l’allotjament  que  permeti  fi-
nançar la Casa de la Cultura i així fer sostenible tot el 
projecte.  En una zona de creixent activitat turística, so-
bretot per les atractives platges, el projecte vol potenci-
ar l’arrelament a la cultura pròpia, compatible amb un tu-
risme respectuós amb el medi i l’entorn humà.

Població beneficiària: 
Beneficiaris directes 365, 
indirectes 2.000.
Pressupost executat l’any 2013:  
3.500 €
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Maternal de Logbikoy

1.Àmbit territorial: Logbikoy.
2.Àmbit temàtic: Educació. 
3.Objectiu general: Promoure la formació, millorar la sa-
lut i  l’alimentació.
4.Contrapart local: Direcció de la Maternal.
5.Finançadors: Donants particulars diversos.
6.Activitats del projecte: Cura dels infants, incloent un 
àpat diari. 
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Població beneficiària: 55 infants. 
Pressupost executat  l’any 2013: 
2.802,76 €

Internat de nenes pigmees a Ngovayang

1.Àmbit territorial: Ngovayang.
2.Àmbit temàtic: Educació i acolliment de nenes pigmees.
3. Objectiu  general:  Incorporar  les  nenes  pigmees  a  
l’educació  per facilitar- lis la seva integració dins la socie-
tat camerunesa.
5.Contrapart local: germà Pablo Paniagua.
6.Finançadors:Grup amistat Shuala Kwali de Barcelona.
7.Activitats del projecte: Acolliment de les alum-
nes en règim d’internat durant tot el curs escolar, forma-
ció bàsica i reforç escolar.

2
0
1
3

Població beneficiària: 
44 nenes pigmees (l’any 2010)
Pressupost executat  l’any 2013: 
2.083,98 €
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Formació en arts plàstiques: 
Projecte “A mà  I Wooh”

1.Àmbit territorial: Bot- Makak
2.Àmbit temàtic: Formació i ocupació laboral.
3.Objectiu general: Formació dels professors en arts 
plàstiques, de forma que aquesta matèria aca-
bi incorporant -se a l’ensenyament reglat. Aprofitament,  
en  productes  vendibles,    del  forn  utilitzat  per  a  
la  formació. Suport  a  les activitats dels artesans i artis-
tes de la regió i a les seves agrupacions.
4.Contrapart local: Asafro  Cameroun
5.Finançadors: Ajuntaments de: Celrà, La Bisbal d’Empor-
dà, Artés i Matadepera. Escoles Ginesta, Montcau i Tor-
redemer de Matadepera. Altres accions populars.
6.Activitats del projecte: Formació del professo-
rat i l’alumnat de les escoles de la zona, treball amb ar-
tesans i aprenents per aconseguir una producció 
que  els  permeti    l’autofinançament    del  projecte  i  cre-
ar nous  llocs de treball. S’ha treballat a    la   fleca  amb  
producció i venda de  pa, amb  una  prèvia  formació  
dels  joves col.laboradors. La producció de paper reci-
clat, del qual s’ha aconseguit una gran millora en  la  
qualitat (flexibilitat, lleugeresa)  i  està  resultant  molt  
adequat per  a l’autoconsum en dibuix i  pintura i amb bo-
nes perspectives per a  una  venda externa.
Extensió de les activitats més enllà de Bot- Makak: A Ese-
ka: Cursos a l’escola  de  sords  IMSHA,  instauració  de  
l’expressió  plàstica  com  a  matèria  a  l’escola dirigida  
per  una  antiga  alumna  del  centre  I  WOOH.  Reunions  
amb  grups  d’artesans  i artistes a les zones d’Edea i Do-
uala. Ajuda a l’edició d’un àlbum de promoció de l’obra 
d’un escultor de la regió.

Població  beneficiària:  directes  en  l’en-
senyament: 87 alumnes de dues esco-
les de Bot-Makak  i  33  alumnes  sords  
d’IMSHA. En  la  formació  professional: 10. 
Cinc  joves  flequers  i  altres  oficis.  En  
el  consum  dels  productes  del  forn: 60/
dia  (en periode de  formació de flequers) 
En l’objectiu de formació pedagògica: 
estem en plena campanya per tal d’ani-
mar inicialment a 50 professors a re-
bre la formació. En l’objectiu de  suport  
a  artesans:  5 artesans (entre  ells,  els  
formadors  del  centre),  que  ja  en  són 
beneficiaris.  Es  vol  continuar  el  treball  
iniciat  amb  20  més  escampats  per l’ar-
rondissement de Bot- Makak.
Pressupost executat  l’any 2013: 
7.363,70 €
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Formació i manteniment de l’escola de sords
IMSHA

1.Àmbit territorial: Eseka, districte de Nyong et Kelle.
2.Àmbit temàtic: Educatiu i social.
3.Objectiu general: Mantenir les despeses gene-
rals anuals de l’escola per tal que els alumnes amb dis-
capacitat auditiva (que resten al centre en règim 
d’internat durant el període lectiu del curs escolar)
puguin adquirir una formació funcional que els perme-
ti la seva integració social i laboral a la societat i ser és-
sers autònoms a la vida adulta.
4.Contrapart local: I.M.S.H.A
6.Finançadors: Ajuntaments de: Calella, Pineda de Mar, 
Castellar del Vallès i l’Escola Emili Carles   Tolrà de Cas-
tellar del Vallès.
7.Activitats del projecte: Formació  al  professorat  del  
centre  en  tècniques  específiques  de Llenguatge  i  Lo-
gopèdia  per  a  desenvolupar  les  habilitats  lingüístiques  
i comunicatives de l’alumnat sord.
Elaboració  dels  currículums  educatius  adaptats  a  les  
necessitats educatives especials de l’alumnat.
Dotació  de  material  pedagògic,  didàctic,  fungible  
i  tecnològic  per  a l’escola per tal de millorar la quali-
tat educativa de l’alumnat sord.
Seguiment i educació sanitària de l’alumnat intern al cen-
tre.
Consolidació del Projecte Pedagògic de centre i dels do-
cuments oficials administratius pertinents.
Realització d’un taller de ceràmica i pintura per a 10 
alumnes del Cicle Superior d’IMSHA impartit per un pro-
fessional camerunès.
Viatge de seguiment per avaluar la gestió i el funciona-
ment general del centre en tots els seus àmbits.
Manteniment de les despeses de funcionament de l’es-
cola durant el curs  escolar:  salaris  del  personal  local,  
alimentació  de  l’alumnat,  electricitat, agricultura, for-
mació professional, comunicacions, transport, manteni-
ment general de l’ edifici...
Construcció de dues prestatgeries per als dormito-
ris dels nens i nenes de l’internat per a mantenir l’edifi-
ci en bon estat.
Integració laboral de 3 alumnes amb sordesa que han fi-
nalitzat el seu període educatiu a l’escola.
Assistència als Consells de Solidaritat dels ajunta-
ments  finançadors  i  tasques  de  sensibilització  del  pro-
jecte i d’EPD als municipis de Calella, Pineda i Caste-
llar del Vallès.
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Població  beneficiària:  33  alumnes  amb  
sordesa pregona i 9 professionals lo-
cals que gestionen el centre.
Pressupost executat  l’any 2013: 
17.383,78 €
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Nadal 2013 imatge de Natalia Lagunas
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Altres activitats de l’any

Reunions de Junta (Mesa)

Durant tot l’any excepte el mes d’agost, s’ha  man-
tingut la reunió mensual, en les quals, en  un  temps  
gairebé  sempre  per  sobre  de  les  dues  hores,  
s’han  socialitzat  les informacions rebudes del Ca-
merun, les dels grups de treball i de la direc-
ció, i s’han pres les decisions necessàries per tal d’ avan-
çar en els diversos camps d’acció..

Trobades
El 25 de maig es va celebrar l’Assemblea General Or-
dinària d’Agermanament Sense Fronteres a la Casa Nova
de l’Obac, situada al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt. Es van aprovar, per unanimitat, la ges-
tió i el tancament dels comptes del 2012, el pressu-
post  i  objectius  del  2013  i  la  Junta  de  Direcció,  
on  van  tenir  lloc  quatre incorporacions,  amb  tres  
joves  procedents  dels  Camp  de  Treball  dels  dar-
rers  anys, mentre que  en Tomeu Amat i en Jaume Ro-
dri van manifestar la seva voluntat de deixar la  Mesa  
després  de  13  anys  de  treball  ininterromput  en  
aquest  òrgan  de  direcció.
L’Assemblea els va agrair el treball dut a ter-
me tots aquests anys.
El dilluns 16 de desembre es celebrà el pica pica o so-
par de Nadal al local del carrer  de  La  Lluna,  amb  
les  bones  menges  aportades  per  les  diverses  co-
marques gastronòmiques  i  amb  la  novetat  d’una  
lectura  compartida  del  Poema  de  Nadal  d’en Sagar-
ra, molt ben organitzada per la branca pedagògica.

Camp de treball per a joves

Es va desenvolupar entre els dies 13 de juliol i 3 d’agost.
Hi participaren un grup de joves d’entre 18 i 25 anys.
Van visitar el Camerun amb l’objectiu de recollir da-
des per avaluar els projectes d’Agermanament-
Asafro a la zona centre i litoral del Sud del país, 
realitzant entrevistes a les famílies. Van treba-
llar en l’estudi de mercat previ a l’elaboració 
del Projecte de Comercialització de l’oli de pal-
ma que té per objectiu ajudar a col∙locar els excedents 
de producció que no consumeixen, ells mateixos, als 
mercats on hi ha una forta demanda d’oli de palma.

Treball dels grups

El grup Àfrica ha fet un promig d’una reunió mensual,
en la qual, sobretot,  s’ha seguit  l’estat  dels projec-
tes  que es desenvolupen  al Camerun,  analitzant  els 
informes rebuts  d’Asafro  i preparant  les propostes  a 
presentar  a la Mesa i a la mateixa Asafro. A  la reunió  
del  17  de  juny  hi  participà  Charles Kooh,  president 
d’Asafro.

El grup de comunicació ha treballat en la pàgi-
na Web i en la preparació de material  audiovisual  per  
a  la  sensibilització  d’institucions,  grups,  persones  o
empreses, a qui calgui donar a conèixer l’activi-
tat  d’Agermanament.  Com  l’any passat,  el  Camp  
de  Treball  donà  lloc  a  poguer  disposar  d’espais  
radiofònics.

També  algunes  delegacions  han  aconseguit  presència  a  
medis  de  comunicació locals, com per exemple la Te-
levisió de Matadepera. El grup també va elabo-
rar la Memòria 2012,  dos butlletins Des de la Llu-
na (abril i setembre) i, com a novetat, 
una informació mensual enviada via e mail, enceta-
da el mes d’octubre.

El grup d’educació a les escoles  va  intensifi-
car la seva activitat de sensibilització amb la inicia-
ció d’un programa de 23 activitats a 9 escoles i insti-
tuts de Sabadell.
L’activitat  més  sol·licitada  ha  estat  la  de  “El  Bagul  
Misteriós”,  que  cerca  un apropament  al  món  del  Ca-
merun,  utilitzant  joguines,  robes,  contes,  instruments 
musicals  i  diferents  fruites.  És  una  de  les  activitats  
proposades  en  el  “Dossier d’Educació pel Desenvolu-
pament”, preparat ja fa temps per aquest grup i que es 
pot trobar a la nostra pàgina web.  
D’octubre a desembre   de  l’any 2013  es van fer 
7 tallers a quatre escoles, amb una dura-
da variable, uns de dues hores i altres de 
tot  un  matí  i  fins  de  tot  el  dia.  El  número  aproxi-
mat de nens i nenes que hi van assistir  fou  de  425.  Aquesta  
acció  responia  a  una  petició  de  l’Ajuntament  de Saba-
dell,  dins  del  “programa  de  ciutat  i  escoles”.  L’activi-
tat  s’està  continuant durant l’any 2014, en el qual tam-
bé s’utilitza una altra proposta del mateix dossier 
“Viatjant, cooperant i trobant...” Al acabar el curs uns 
850 nens, nenes, nois i noies haura fet aquests tallers i 
coneixeran més Àfrica i Camerun.
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Amb la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament

Ha  seguit  la  presència  destacada  de  l’Antoni  Cabré  
a  la  Junta  de  la  nova Federació (FCONG), constitui-
da per la fusió de les tres Federacions, acordada el ge-
ner del 2013, i, com a tal, ha estat molt impli-
cat en la seva posta en marxa, culminada amb la 1a  
Assemblea  General  el  dia  29  de  juny  i,  d’altra  
banda,  en  les  diverses  accions reivindicatives da-
vant de la pràctica desaparició de l’ajuda oficial al des-
envolupament a tots  els  nivells.    En  Manel  Mas  
ha  participat  en  alguna  d’aquestes  activitats.    Cal 
remarcar, també, que l’Antoni Cabré ha seguit represen-
tant a la Federació en el Consell de  Cooperació  de  
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  en  el  de  l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona. El  13  de  setembre    vam  participar  
a  la  sessió  de  treball  de  la FCONG  per aprofundir so-
bre el significat del dret a decidir dels pobles i per con-
sensuar la posició de la Federació en aquest tema tan pre-
sent a l’agenda política i social de Catalunya.

Les delegacions

Detallem alguns exemples de les tasques de sensibi-
lització realitzades per les diverses delegacions, mol-
tes d’elles amb col·laboració de voluntaris, alguns vin-
guts de fora, durant el  2013,  a  més  del  seu  treball  
permanent  de  participació  en  la  cooperació  de  cada
municipi, mitjançant les reunions dels consells i la pre-
sentació de projectes:

A  Artés,  participació  a  la  Fira  del  diumenge  7 d’abril,  
en  una  parada  que  mostrava  el projecte “A mà -
-I wooh”. I el dia 8 de juny, col·laboració a la 10a Fes-
ta de la Diversitat. 

A  Sabadell,  a finals  d’abril,  estand  a la Festa  de la Di-
versitat,  i el 19 d’octubre, participació  activa  en la “4a 
Mostra  de Solidaritat  i Cooperació  de Sabadell”  amb un
estand propi.

A Matadepera, durant el curs es van fer diverses activitats 
de sensibilització pels alumnes de les escoles d’Educació 
Primària de Matadepera (Moncau i Torredemer): tallers 
de modelatge d’argila i creació d’ una peça amb el torn, 
un taller sobre l’ alimentació dels nens del sud Camerun 
tot mostrant diferents aliments que es mengen en aquest 
país i fent una degustació preparada amb els alumnes.
El dia  4 de Maig  es va celebrar  la Festa del fang a la 
Plaça del Casal de Cultura, fent protagonista el projecte 

“A mà – I wooh””, amb  molta participació infantil en 
els diversos tallers i la projecció d’un documental gravat 
a primers d’any a Bot-Makak, en el qual s’explicava  el 
projecte i els progressos que s’han fet. Les activitats rea-
litzades van permetre recollir uns diners per al projecte. 
A més, aquesta delegació ha continuat organitzant una 
meditació col·lectiva mensual durant tot el 2013, comp-
tant amb una bona participació.

A  Calella, el  18  de  maig,  participació a  la  Mostra d’enti-
tats (Sidral  Solidari)  amb  una parada  que  presentava  el  
projecte  IMSHA,  culminant  les  Activitats  de  la  Quinzena 
Solidària 2013. A finals de setembre, col ·laboració a l’es-
tand del Consell de Solidaritat durant la Festa Ma-
jor de la Minerva i a  la Primera Fira de la Gent Gran.

A Reus, del 7 al 16 de juny, participació a la 13a Setma-
na Solidària amb una exposició fotogràfica  sota  el  doble  
títol:  “Les  cooperatives  de  dones  subsaharianes,  mo-
tor  del desenvolupament”, “Que emigrar no sigui la solu-
ció”.

A Tarragona, presentació de la mateixa exposi-
ció a cinc centres cívics de diferents barris, els me-
sos d’agost, octubre i novembre.

A La Bisbal d’Empordà, el 16 de novembre, organitza-
ció de la “Nit Solidària” per recollir fons  per  al  projec-
te “A  mà  - I  wooh”,  amb  presentació  del  documental  
sobre  el  projecte,realitzat  per Xavier Sureda  i  coordinat  
per Salvador  Cortadellas,  i  actuacions  musicals amb  els  
grups  Edmund  Agenor  amb  Affrosijam(Camerun),  Dar-
do  Soria(Argentina)  i Salvador Cortadellas amb Yago De-
làs i Xavi Baixeras(Catalunya).

En xarxa

Al  cap  de  setmana  dels  dies  11  i  12  de  maig,  una  
exposició  de  fotografies  i  una presentació  a  càrrec  
d’Ariadna  Olivé  van  donar  suport  al  projecte  que  
aquest    any  finançava    la    parròquia    de    la  Bonanova  
en  el  seu  agermanament  amb  la  parròquia  de Bot-
Makak; es tractava de la construcció d’una aula del Co-
llège Le Mailloux, l’institut de secundària del poble. 
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A la segona quinzena de setembre, Jaume Rodri, Jo-
sep Ribera, Xesca Munt i Josep Lluis Vergara, mem-
bres d’Agermanament que l’any 1973 va organit-
zar l’acollida a Catalunya dels  xilens  exilats,  van  
participar  a  diverses  taules  rodones,  organitzades  
per  Casa Amèrica Catalunya, en motiu de l’aniver-
sari del cop d’Estat militar, que va enderrocar el go-
vern del president Allende.

El dia 3 de desembre, el grup d’amistat Shuala Kwali,
que coordina la Carme Braulio,va fer la reunió anual.
En aquesta ocasiò es va acordar destinar les quotes al
projecte SOS NGOVAYANG que va presentar la Tò-
nia Cortadellas i que pretén que el 2014 l’hos-
pital d’Ngovayang pugui continuar malgrat la 
Junta d’Extremadura hagi retirat la subvenció que hi do-
nava i a la espera que els propis camerunesos se’n fa-
cin càrrec el 2015.

Precisament,  cap  a  finals  d’any,  en  una  reunió  al  local  
d’Agermanament  d’alguns  i algunes  dels  seus  membres  
amb  lligams  històrics  amb  l’hospital  de  Ngovayang    
amb representants  de  Medicus  Mundi  Extremadura  es  
va  donar  forma  al  projecte  SOS NGOVAYANG. L’ob-
jectiu era el d’assegurar, a curt termini, la recolli-
da de fons necessaris pel funcionament de l’hospital du-
rant un any, a través d’aconseguir el  compromís d’un 
grup suficient de donants.

Amb l’associació Adna Bassà, durant aquest any, s’ha con-
solidat un acord d’inter acció per  tal  de  participar  conjun-
tament  a  les  accions  de  cooperació  de  l’Ajuntament
de L’Hospitalet  de  Llobregat.  Com  a  primer  pas  en  
aquest  sentit,  vam  participar  a  les jornades  edu-
catives “Mira  l’Àfrica”,  del  mes  de  maig  de  2013,  
organitzades  per  la Fundació Akqwaba, al Centre Cul-
tural La Torrassa.

 

“El Bagul Misteriós” Activitat escolar a Sabadell

A Sabadell,19 d’octubre, “4ª Mostra de Solidaritat i Cooperació”

A La Bisbal d’Empordà, el 16 de novembre, organitzacióde la 
“Nit Solidària” per recollir fons per al projecte “A mà-I wooh”

A Artés, participació a la Fira del diumenge 
7 d’abril,en una parada que mostrava el

 projecte “A mà-I wooh”.

A Reus, del 7 al 16 de juny, participació a la 
13a Setmana Solidària amb una exposició 

fotogràfica



Finançament

En els comptes annexos es pot veure la dimensió de la 
crisi que afecta el nostre món i rebota en l’activitat de la 
nostra associació. Les subvencions rebudes han davallat. 
Però, malgrat tot, com dèiem ara fa un any, els projectes 
al Camerun segueixen vius i en són testimonis les noies i 
nois que hi van viatjar al camp de treball de l’estiu pas-
sat,  testimonis que han quedat fixats en els  reportatges 
gravats sobre el terreny. Per altra banda, si bé és cert que 
els actius s’han reduït considerablement, aquesta dada en 
si mateixa no ha de preocupar-nos, ja que, en circums-
tàncies normals (és a dir, en absència de grans projectes 
pluriennals) i, tenint en compte, que la funció de l’Entitat 
no és la de generar un patrimoni  sinó la de cercar recursos 
per a utilitzar-los en projectes de desenvolupament, els 
actius haurien de ser els mínims per cobrir les activitats 
dels primers mesos de l’any següent. No obstant, la fragi-
litat actual ens ha de mantenir desvetllats, a nosaltres i als 
nostres consocis del Camerun, a fi de cercar alternatives 
i vigilar la relació despeses-ingressos per tal de salvaguar-
dar el futur de les persones i grups que han confiat en la 
nostra ajuda fraternal. 
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El 25 de maig es va celebrar l’Assemblea
General Ordinària d’Agermanament Sense
Fronteres a la Casa Nova de l’Obac,

 Comiat de la Mesa a Tomeu Amat i en Jaume Rodri

A Matadepera, el dia 4 de maig, celebració de la Festa
del fang a la Plaça del Casal de Cultura

A Calella a finals de setembre, col·laboració a l’estand del 
Consell de Solidaritat durant la Festa Major de la Minerva
i a la Primera Fira de la Gent Gran.

El dia 3 de desembre, el grup d’amistat Shuala Kwali,
que coordina la Carme Braulio,va fer la reunió anual.

Ajuntament d’Artés
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Ajuntament de l’Hospìtalet
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Reus
CODES-CAM
Donatius finalistes
Donatius finalistes
Donatius finalistes
Donatius finalistes
Donatius finalistes
Donatius finalistes
Escola Montcau-La Mola
Escola Torredemer
Fundació Privada Agermanament
Fundació Privada Agermanament
Fundació Privada Agermanament
Parròquia de la Bonanova
Parròquia de la Bonanova
Universitat Rovira i Virgili
“Festival Mundial”
Vàris

Total

1.857,41 €
3.385,67 €
2.750,00 €
1.000,00 €
5.853,00 €
6.886,22 €

671,05 €
3.500,00 €
6.000,00 €
3.385,00 €

344,00 €
3.600,00 €
3.250,00 €
5.000,00 €

400,00 €
486,00 €
496,00 €
300,00 €

30.000,00 €
344,00 €
710,00 €

4.400,00 €
5.000,00 €

294,00 €
1.052,72€

89.781,27€

Seguiment de subvencions rebudes 2013 
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IMSHA Nadal 2013
equip de professors

i els pocs alumnes que 
no han pogut fer 

vacances



Reunió dones a Nguibasal



I l’oli fa el seu curs



Papa Etienne, ewondo d’Atogboga
imatge facilitada per Tomeu Amat anys (1968-70)


