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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

Forma jurídica:
La nostra organització és el fruit de més de 50 anys de 
col·laboració i d’intercanvis Nord-Sud i Sud-Nord, de 
manera gairebé ininterrompuda, que actualment es tra-
dueix en l’existència de dos organismes autònoms però 
profundament interconnectats amb seu  a Catalunya.
El primer, AGERMANAMENT sense fronteres 
(ASF), és una organització no governamental pel de-
senvolupament (ONGD) de dret català i afiliada a la 
Federació Catalana d’ONGD. Els seus Estatuts actuals 
van ser aprovats per la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 18 de 
gener de 2005. 
Actualment compta amb 475 persones associades, 
moltes de les quals han treballat durant un temps com 
a cooperants a Xile o al Camerun.

La Fundació privada Agermanament (FPA), sego-
na entitat, va ser creada l’any 2005 i inscrita pel Servei 
de Registre i Assessorament d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
el 13 de juliol del mateix any. Un dels seus objectius 
és la captació de recursos humans i materials per tal 
de promoure la cooperació i el diàleg entre societats i 
persones de països del Nord i del Sud, entre les quals 
avui dia es produeix un intercanvi profundament dese-
quilibrat.

Organigrama d’ASF:
L’òrgan sobirà d’ASF és l’Assemblea General dels socis, 
que està regida, administrada i representada per un ens 
col·legiat, l’anomenada Mesa, que funciona amb total 
paritat per part dels seus membres. En realitat, la Mesa 
és l’organisme operatiu en el qual participen els repre-
sentants de cada equip de treball i/o els responsables 
de les diferents activitats de l’entitat. Els membres de la 
Mesa no ho són a títol personal, sinó en virtut de l’ac-
tivitat de la qual s’han fet voluntàriament responsables.
Els equips de treball i els seus representants a la Mesa 
durant l’any 2010 han estat els  següents:

Antoni Cabré Segarra: Director d’Agermanament
Jaume Borràs Farrés: Responsable del Grup Àfrica
Emili Casasayas Muñió: Responsable d’Economia i Fi-
nances
Ricard Cunill Jutglar: Coordinador de Projectes i vocal 
del Grup d’Educació pel Desenvolupament Agermana-
ment (GED)
Àngel García Marinas: Responsable de la Delegació de 
Madrid
Natàlia Lagunas Prat: Coordinadora del projecte 
IMSHA
Manel Mas Franch: Responsable del Grup Xile
Camil Padró Blanch: Responsable de la Comptabilitat
Jaume Rodri Febrer: Portaveu de la Mesa i Responsable 
de publicacions
Elisabet Torner Lasalle: Assessora jurídica
Bartomeu Amat Armengol: President de la Fundació 
AGERMANAMENT

L’ Oficina Tècnica de l’entitat està formada per Ricard 
Cunill Jutglar, Arantxa González Baron i 
Anna Casasayas Lacambra.

La Mesa, el Patronat i l’Oficina Tècnica són tan sols 
la punta de l’iceberg d’AGERMANAMENT, al voltant 
del qual graviten les Delegacions locals i els Col·lectius, 
gràcies als quals l’acció d’Agermanament és cada dia 
més descentralitzada i compartida. Al desembre 2010, 
Agermanament compta amb 17 Delegacions, 4 al Ma-
resme i la Selva, 3 al Vallès, 2 al Baix Camp, al Alt 
Empordà i al Baix Empordà i una al Baix Llobregat, al 
Tarragonès  el Bages i a Madrid.  

Els Col·lectius són grups no convencionals, formats 
per persones que recolzen una o varies accions d’Ager-
manament. A l’any 2010 han funcionat: 

· Al barri de la Sagrera, el grup  “Shuala Kwali” 
( = amistat), animat per la Carme Braulio i la Tònia 
Cortadellas.
· Els grups d’amics en suport de l’escola maternal de 
Logbikoy. 
· La comunitat de la parròquia de la Bonanova, ager-
manada a la de Bot-Makak (Camerun).
· ADNA-BASSÀ que són la comunitat de camerunesos 
bassà residents a Catalunya i amb qui ASF treballa en 
temes de coodesenvolupament.
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Origen i vinculacions de l’entitat: 

AGERMANAMENT va néixer a principis dels anys 
60 com un moviment que canalitzava els esforços de 
diversos elements de l’Església catalana. L’objectiu de 
l’entitat era generar un moviment de cooperació amb 
l’aleshores anomenat Tercer Món, basat en el diàleg, 
l’intercanvi de persones i de valors, sobretot el de 
l’amistat. 
Aquest moviment es va concretar amb la vinguda de 
joves camerunesos a Barcelona i l’anada de sacerdots 
i laics a treballar com a voluntaris a Xile i al Camerun. 
Ben aviat van sorgir altres organitzacions mogudes 
pel mateix esperit, especialitzades en diferents camps 
però cercant objectius paral·lels o complementaris. 

Entre ells citem: 
Medicus Mundi, col·lectiu format per un grup de 
metges catalans que, entre moltes altres activitats, van 
posar en marxa dos hospitals al sud del Camerun; 

CODES, grup de tècnics que va crear una Cooperativa 
per al Desenvolupament i va dur a terme una llarga 
sèrie d’activitats a Xile, al Camerun i, més tard, al sud 
d’Espanya. 

Lliga dels Drets dels Pobles, grup d’intel·lectuals i 
estudiosos delerosos de forçar el reconeixement total 
dels drets dels pobles fins aleshores colonitzats, així 
com de les minories no reconegudes 

CIDOB-TM (avui Fundació CIDOB), format per un 
grup de militants que van iniciar un fons documental 
i d’estudis sobre temes de desenvolupament, consi-
derat avui en dia com un dels millors i més complets 
d’Europa. 

També cal esmentar la presència activa d’aquell pri-
mer Agermanament que, ja als anys 70, lluitava con-
tra la dictadura i per la instauració de la democràcia 
a casa nostra. 

L’any 1996, després d’un llarg “passatge pel desert”, 
un grup d’antics i antigues cooperants de la bran-
ca camerunesa van fer renéixer el moviment sota la 
forma d’una ONG amb el nom d’Agermanament 
sense fronteres (ASF). La nova entitat va aplegar 
gent nova i sobretot persones que ja havien format 
part del primer Agermanament a Xile, al Camerun i 
a Barcelona, va formalitzar els contactes mantinguts 

per l’amistat i va posar en marxa nous projectes de 
desenvolupament amb el suport de diversos grups i 
institucions catalanes. 
D’acord amb el nou sentit de cooperació, a partir de 
l’any 2000, la delegació d’Agermanament al Came-
run es transforma en una ONG africana amb plena 
autonomia i anomenada “ASAFRO-CAMEROUN” 
(Agermanament Sense Fronteres - Camerun). A 
partir d’un acord de cooperació firmat aquell mateix 
any i renovat el 2009, la nova entitat, formada i diri-
gida exclusivament per camerunesos, proposa i gestio-
na els projectes de desenvolupament que es realitzen 
en aquest país, amb el suport tècnic i econòmic de la 
nostra entitat.

Finalment, l’any 2005 es crea la Fundació privada 
Agermanament, destinada a facilitar la captació de 
recursos econòmics entre les institucions i empreses 
privades.
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Missió i valors:

AGERMANAMENT és fruit d’un moviment social 
format per persones que compartim una visió de la 
cooperació amb l’Àfrica i Amèrica Llatina basada en 
l’intercanvi de valors, en les relacions d’amistat i en el 
respecte per la identitat  de cada poble.
La nostra idea bàsica sorgeix de la relació amb els 
pobles del Sud, considerant-los i tractant-los com a 
germans. Sorgeix de la voluntat de buscar i fomentar 
noves relacions de manera harmònica i solidaria, per-
què els pobles del Sud puguin aconseguir una situa-
ció de benestar amb les necessitats bàsiques satisfetes. 
Una vida digna, participativa i sense imposicions ni 
colonialismes, amb possibilitats de desenvolupament 
personal i sense discriminacions.
Rebutgem i denunciem les injustícies, la xenofòbia, 
l’opressió de tot tipus, l’espoli... i treballem per un 
canvi 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 pobre-
sa 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. 
Un desenvolupament entès en sentit ampli i no exclu-
sivament en l’àmbit econòmic, de manera que perme-
ti aconseguir una millor qualitat de vida per a aquells 
que més ho necessiten. 

Els nostres objectius són:

· Recolzar i dur a terme accions de cooperació, a 
través de projectes i programes de desenvolupament 
sostenible.
· Fomentar l’amistat i la germanor entre persones i 
pobles, promovent intercanvis culturals,  espais de 
participació i creant nous lligams a nivell personal i 
institucional.
· Sensibilitzar i conscienciar la societat catalana sobre 
els greus i creixents desequilibris Nord-Sud, de les se-
ves causes i efectes, i fomentar una opinió pública amb
una actitud crítica i solidària davant  la realitat de 
“l’altre món”. 
· Enfortir les relacions i la col·laboració amb els 
col·lectius d’immigrants, especialment els origina-
ris d’Àfrica i d’Amèrica del Sud.

Pertinença a xarxes:

-  Membre de Dret de la Federació Catalana d’ONGD 
per al Desenvolupament (1999)
-  ACTLC (Associació Catalana pel Temps Lliure i la 
Cultura)
-  Xarxa Catalunya-Camerun (2006) (Entitats catala-
nes que treballen al Camerun)
-  Col·lectiu Lluna Vivent (2008)
-  Campanya ¿Quién debe a quién?
-  Membre de la Campanya Mundial per l’Educació 
(CME), Delegació a Catalunya

Personal contractat/voluntari:
 
Tant els membres de la Mesa i del Patronat, així com 
d’altres col·laboradors a la seu de Barcelona i a les de-
legacions locals, treballen com a voluntaris sense rebre 
cap tipus de remuneració. Només els membres del se-
cretariat tècnic, esmentats anteriorment, es beneficien 
d’un contracte de treball remunerat a temps parcial. 
 

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.

Números de registre:   
C.I.F. G 61221859        
O.N.G. Reg. 18.695
Identificador Europe Aid: ES-2009-CDF 14028230

Activitats de l’entitat

Des de la seva creació, AGERMANAMENT ha conciliat 
les activitats de formació,  i de sensibilització a casa 
nostra, amb les activitats de cooperació internacional 
en el Camerun i a Xile, encara que en aquest últim 
país, les nostres intervencions son actualment molt li-
mitades. 



Intervencions al Camerun

El Camerun
D’una superfície equivalent a la de la península Ibéri-
ca (475.440 km2) i una població d’uns 15 milions 
d’habitants,  el Camerun, per la diversitat i la riquesa 
dels seus recursos naturals i humans, se situa en una 
posició de lideratge en relació dels altres països de 
l’Àfrica central.

Durant els 25 anys posteriors a la independèn-
cia, (obtinguda en 1960) va enregistrar un creixe-
ment econòmic superior al 7% anual. L’agricultura 
d’exportació, especialment cacau i cafè, va ser el 
principal motor d’aquest creixement, fins al 1978 any 
en que va començar la producció de petroli, princi-
pal font de divises del país. No obstant, la caiguda 
brutal dels preus del cacau i del cafè, la mala gestió 
de l’economia i el creixement  constant del servei del 
deute extern, durant aquests darrers anys, han impedit
a aquest país aconseguir el desenvolupament poten-
cial que cabia esperar. 
 

Des del punt de vista social, els principals frens a un 
desenvolupament harmoniós del Camerun, son les 
disparitats regionals, les condicions de vida cada veg-
ada més precàries de la població rural o perifèrica de 
les grans ciutats. L’elevat servei del deute extern, que 
absorbeix el quasi 70% dels beneficis del país, obliga 
al govern camerunès a fer pagar a la població, aquells 
serveis bàsics, com l’educació i la salut, que abans eren 
gratuïts. Un nombre creixent de famílies cameruneses 
es veuen així privades d’enviar els infants a l’escola o 
d’anar a curar-se als centre sanitaris quan ho neces-
siten. 
Els antics cultivadors de cacau i cafè de les zones de 
selva del sud Camerun, han anat perdent  any darrera 
any el poder adquisitiu que havien adquirit, veient-se 
obligats a retornar a l’agricultura de subsistència per 
alimentar a les seves famílies. Són víctimes d’un siste-
ma de monocultiu que els va ser imposat, que durant 
uns anys va alimentar l’esperança d’unes condicions 
de vida digna i que ara veuen com s’esfuma per uns 
mecanismes internacionals  que no comprenen.
L’ajut a aquestes famílies rurals, qui viuen en petits po-
blats de la selva camerunesa, en condicions d’extrema 
pobresa, són el principal objectiu del nostre esforç de 
cooperació en aquest país.
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Política de cooperació d’ASF al Camerun

L’idea central de les nostres intervencions en favor de 
les poblacions de la selva camerunesa, és ajudar-los a 
recuperar una activitat rendible, adaptada al medi en 
que viuen i susceptible de assegurar unes condicions 
de vida dignes, indispensables pel desenvolupament 
harmoniós de la persona humana. El punt de parti-
da d’aquest procés ha sigut un projecte de creació de 
plantacions familiars de palmeres seleccionades, per a 
la producció d’oli de palma.

Una de les claus que garanteix la bona marxa del 
projecte, és el recolzament a grups de pagesos orga-
nitzats en petites cooperatives de producció agrícola 
(GIC) que treballen de forma col·lectiva. L’objectiu és 
de consolidar el teixit organitzatiu de la pagesia de la 
zona, de manera que els pagesos adquireixen la capa-
citat per jugar un paper actiu i participatiu en el procés 
de presa de decisions a nivell local i regional. 

Al voltant d’aquest projecte i dins de la mateixa zona, 
ASF en associació amb l’ONG camerunesa ASAFRO-
CAMERUN, ha anat desenvolupant una seria d’acti-
vitats complementaris de caràcter econòmic i social, 
integrades dins un “Pla integral de desenvolupament”  
actualment en execució. 

Al  marge d’aquesta activitat en benefici del món ru-
ral, Agermanament ha potenciat algunes activitats ur-
banes puntuals, portades a terme per persones molt 
lligades a la nostra institució. D’una manera global 
l’àmbit d’activitat al Camerun el podem dividir en dos 
grans capítols:

·Un grup de projectes integrats en el món rural i urbà
·El recolzament d’activitats socials i culturals en pobles 
de la selva .

Desenvolupament socioeconòmic de 
la població rural al Sud-Camerun

Contrapart: ASAFRO-CAMEROUN
Any d’inici: 1997
Pressupost realitzat el 2010 : 149.493,19€

Aquest programa es desenvolupa a 54 pobles del Sud 
del Camerun, en el marc d’un pla de desenvolupa-
ment integral de la població rural que ASAFRO du a 
terme a la zona. Cada any són més els pobles que s’in-
corporen al programa. Mitjançant plantacions de pal-
meres d’oli, productes d’horta i la cria de bestiar, tracta 
d’incidir en la millora de la productivitat, de cara a 
garantir, en primer lloc, una autosuficiència alimentà-
ria i, en segon lloc, proporcionar una font d’ingressos 
per les famílies que conformen el projecte. 

Plantacions familiars de palmeres

Dels projectes que Agermanament treballa al Came-
run, les plantacions de palmeres destinades a la pro-
ducció d’oli de palma són històricament els més antics 
i per volum els més importants.  És l’oli amb el que 
cuinen tots els països de la zona i la demanda per al 
consum particular és cada vegada més  forta.  Ager-
manament finança plantacions de, com a màxim 2 
hectàrees per família, destinades al consum propi i la 
comercialització per generar  la renda suficient  per-
què tots els  seus membres tinguin cobertes les neces-
sitats  i una vida digna.

L’any 2010 ha suposat l’entrada en producció de les 
plantacions  del 2004 i 2005 i la consolidació de 
les dels anys anteriors. Els beneficiaris directes estan 
augmentant any rere any, sense oblidar els indirectes 
afavorits per l’activitat econòmica que generen les 
plantacions.  Als vivers hi han crescut 42.000 granes 
noves, preparades pes ser enviades a les plantacions 
dels pagesos de les 56 cooperatives rurals, al marge de 
les 30.000 pel programa d’Eséka Nord.  Durant l’any 
s’han incorporat 197 hectàrees a les 1342 comptabilit-
zades i que directament han estat destinades a joves 
amb ganes d’establir-se i formar una família i a com-
pletar les 2 ha.  dels que  demostren  ganes i capacitat.  

Algunes  veus, sembla que interessades, volen despres-
tigiar l’oli de palma dient que  és millor el d’oliva 
o fent referència a la destinació com a combustible 
d’algunes de les grans plantacions que van apareixent.   
Aquesta destinació,  no treu el valor que per la zona 
té l’oli de palma, l’únic que respon als principis de 
sobirania alimentària, que vol dir  independència de 
les importacions  i utilització dels recursos propis. És 
l’única possibilitat d’abastar zones àmplies  de pobla-
ció, en lloc de  fer-les dependre dels olis d’importació.
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Productes d’horta i cria de bestiar

Durant aquest any, les activitats productives a què 
s’han dedicat els GIC de dones s’han vist marcades 
per la incorporació, des de mitjans del 2009,  d’una 
enginyera agrònoma que s’ha encarregat de supervisar 
i de millorar la feina feta per aquestes agrupacions. 
Aquesta especialista camerunesa està aconseguint que 
hi hagi una millora qualitativa en les diferents activi-
tats que es duen a terme. El seu treball s’ha concentrat, 
sobretot, a seleccionar els projectes que eren viables 
i que, per tant, es podien portar a la pràctica amb 
garantia d’èxit. 

Després de visitar tots els GIC i de fer un estudi de 
viabilitat, conjuntament amb els seus membres, s’ha 
valorat la capacitat operativa de cada un d’ells per 
gestionar el crèdit que demanaven. Abans de comen-
çar a donar els crèdits als grups seleccionats, han for-
mat els seus membres, de manera que puguin cultivar 
els horts o criar el bestiar (porcs i gallines) en petites 
granges familiars de la millor manera possible. Actual-
ment som més exigents a l’hora de seleccionar els GIC 
beneficiaris d’un crèdit per tal d’assegurar la seva ca-
pacitat, de fer rendible la seva explotació i de complir 
amb els compromisos de retornar la part del crèdit 
rebut, el qual ha de servir per poder seguir ajudant 
noves agrupacions de dones.

De manera general, tant  ASAFRO com AGERMA-
NAMENT, ens sentim força satisfets amb l’evolució 
positiva d’aquestes activitats, que s’estan consolidant 
gràcies a la persona que actualment la dirigeix, la qual 
ha treballat amb especial dedicació i competència, per 
tal de garantir-ne l’èxit.

El taller tèxtil de Duala

Contrapart: GIC AH  (Artisans de l’habillement)
Any d’inici: 2006
Pressupost realitzat 2010: 22.120€

L’any 2010 ha estat el de la posada en funcionament 
del taller tèxtil de Duala. Seguint la previsió de co-
mençar poc a poc, es van incorporar quatre noies i 
un dissenyador que va realitzar un mostrari de vestits 
i peces de roba per començar la producció. També 
es va començar a dissenyar roba per la llar, ja que es 
preveu que pot ser una línia de producció amb força 
sortida en el mercat local.

Un cop assegurada la capacitat productiva, el treball 
que ara cal potenciar és la comercialització, és a dir: 
la recerca de mercats locals per col·locar la producció 
i la conseqüent adaptació de les línies de productes 
als gustos i necessitats dels compradors. Aquesta és la 
fase que ara cal impulsar per garantir la viabilitat del 
projecte.

Com hem manifestat altres vegades, aquesta activitat 
va especialment dirigida a les noies que es traslladen a 
una gran ciutat com és Duala en busca d’oportunitats. 
Tot i així, quan acaben la seva formació, la majoria no 
troben un lloc en el món laboral i esdevenen grup de 
risc, ja que difícilment tornaran als pobles d’on van 
emigrar.



Plans de desenvolupament local (PDL)

Aquests programes, que formen part del Pla Nacio-
nal de Desenvolupament Participatiu del govern ca-
merunès, pretenen millorar les condicions de vida de 
la població, tot assegurant que aquesta rebi una ali-
mentació variada i equilibrada; millorar l’economia 
familiar i facilitar el seu accés a serveis bàsics com ara 
el consum d’aigua potable, la sanitat o l’educació.
Els programes s’estructuren a partir d’una sèrie d’ac-
tivitats productives amb què, per una banda, es vol 
contribuir al fet que la dieta quotidiana de la població 
sigui més variada, i per tant més equilibrada; i, per 
altra banda, que s’obtingui un excedent per comercia-
litzar en els mercats locals o nacionals, que els prove-
eixi d’uns ingressos suficients per afrontar les despeses 
mínimes de la família, com l’escolaritat dels fills, o les 
despeses sanitàries dels seus membres.
A més, els programes inclouen una sèrie d’actuacions 
en l’àmbit social, concretament en el de l’educació i la 
sanitat, amb les quals es millorarà la qualitat de vida 
de la població.
La continuïtat del projecte en el futur es basa en el fet 
que les activitats productives es fan en forma de crè-
dit, de manera que els GIC de beneficiaris siguin cada 

cop més autònoms. 

PDL Eséka Nord

Contrapart: ASAFRO-CAMEROUN
Any d’inici: 2009
Pressupost realitzat el 2010: 121.464,56€ 

Aquest és el segon any de l’execució d’aquest pla de 
desenvolupament i, un any més, es pot constatar que 
les activitats s’han dut a terme tal com estava previst, i 
que els beneficiaris hi estan molt implicats, fet pel qual 
estem molt satisfets.

Concretament les activitats que s’han fet el 2010 són:
·  Creació de plantacions familiars de palmeres d’oli.
·  Concessió de microcrèdits als GIC de dones per a:
·  Creació de plantacions de cultius hortofructícoles.
·  Creació de mini granges per a la cria de bestiar.
·  Creació de productes manufacturats a partir de la
   mandioca: galetes, farina.... 
·  Rehabilitació de l’aula d’una escola de la zona.
·  Construcció de tres pous d’aigua potable. 
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Turisme responsable

Contrapart: ASAFRO - CAMEROUN
Any d’inici: 2010

El Centre de Cooperació al Desenvolupament URV 
Solidària, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarrago-
na, promou el programa “Rumb al Sud” dirigit al col-
lectiu universitari. Es tracta d’escollir un dels projectes 
en els quals ha col·laborat financerament i organitzar 
un viatge que, tot i sent volgudament turístic, ho sigui 
d’una “altra manera”. El 2010 va ser escollit el projec-
te “Casa de la Cultura i del Saber de Lobé”, que van 
visitar un grup de 14 membres d’aquesta universitat.

El viatge va ser organitzat per Agermanament, des de 
Catalunya  per  Suni Clua i al Camerun per part de la 
camerunesa Fernande Thobi. L’expedició va compagi-
nar la visita a projectes d’Agermanament (producció 
agrícola a Bot-Makak,  escola de sords a Eséka i Casa 
de Cultura a Lobé) amb una part cultural que inclo-
ïa la visita de les regions de Bafussam, Bamenda i les 
platges de Kribi. A la meitat del viatge, coincidint amb 
cap d’any, es va fer una estada a Yaundé, la capital 
del país.

L’èxit del viatge ens referma en el nostre propòsit de 
treballar amb la idea del Turisme Responsable, especi-
alment en zones com Kribi i la Lobé, on es corre el risc 
que sigui el “turisme irresponsable” el que s’imposi. 
Cal recalcar també la importància que té el viatge “al 
territori” a l’hora d’implicar persones de casa nostra. 
La sensibilització a través del coneixement directe de 
la realitat del sud continua sent un dels mitjans més 
potents, i cal aprofitar-ho.



PDL de Ngog-Mapubi

Contrapart: ASAFRO-CAMEROUN
Any d’inici: 2010
Pressupost realitzat el 2010: 63.740,90€   

Durant el 2010 es va començar aquest programa. Al 
començament va tenir un cert retard ja que, en inici-
ar-se de nou, es va voler assegurar la capacitat orga-
nitzativa i tècnica dels beneficiaris i, per aquest motiu, 
abans de començar es van anar fent diverses reunions 
prèvies amb els GIC i els beneficiaris. Tot i així al cap 
de l’any s’han fet totes les activitats previstes:
·Plantacions d’arbres fruiters (llimoners) i pinyes. 
·Plantacions de cultius biològics (prova pilot) de bitxo, 
“amarante”, “corrette”.  “potagère” i “morelle noire”
·Concessió de microcrèdits als GIC de dones per a:
·Plantacions de cultius d’horta: mandioca i pinyes 
·Creació de mini granges per a la cria de gallines.
·Construcció de la casa de la dona, amb un centre de 
reunions. 
·Rehabilitació de l’aula d’una escola de la zona.
·Construcció de 2 pous. 

PDL Nkam

Contrapart:Union pour le développement de Nkam (UDN)
Any d’inici: 2010
Pressupost realitzat el 2010: 5.000€

Durant aquest 2010 hem vist començar les activitats 
de la ONG Union pour le développement de 
Nkam(UDN), formada el 2009 pels GIC de la zona 
de Duala (Nkam) que anteriorment havien format 
part d’ASAFRO però que, per qüestions de distància, 
es va decidir que fossin autònomes. Tot i que el pro-
jecte és ambiciós, ja que es tracta d’un pla de desenvo-
lupament local, s’ha volgut començar a poc a poc per 
veure la seva resposta. És per això que, de moment, 
s’ha començat per la creació de cultius autòctons de 
la regió, com la mandioca, que té una gran sortida als 
mercats locals. En el 2010 hi ha hagut tres GIC benefi-
ciaris que han comprat el material necessari, han pre-
parat el terreny i han plantat 2 hectàrees de mandioca 
cadascun, que fan un total de 6. En el 2011 es recolli-
ran aquests fruits i es podran avaluar els resultats.
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Desenvolupament social i cultural 

Formació en arts plàstiques : Projecte “A mà 
– I wooh” 

Contrapart: ASAFRO – CAMEROUN 
Any d’inici: 2008 
Pressupost realitzat 2010:  25.599,43€ 

L’any 2010 ha estat el del llançament definitiu del pro-
jecte que en Salvador Cortadellas i el seu equip de 
cooperants duen a terme en el Foyer de Bot-Makak i 
que, sota el nom A MÀ - I WOO (català-bassà), pro-
mou la formació dels professors de les escoles de la 
zona en arts plàstiques, de forma que aquesta matèria 
acabi incorporant-se a l’ensenyament reglamentat. 
Per altra banda, es treballa amb els artesans i apre-
nents per tal d’aconseguir una producció artesanal 
(ceràmica, pintura i dibuix, paper i futura fleca) per 
arribar a un autofinançament del projecte i per crear 
llocs de treball, tant al centre com a petits tallers que 
se’n puguin derivar. 
Després de moltes negociacions amb les autoritats 
competents, la formació ha començat amb els mestres 
de l’escola Saint Thomas, però amb les bones pers-
pectives d’aplicació a altres centres de Bot-Makak i a 
altres viles de la zona. L’èxit i l’interès de les primeres 
accions ha estat definitiu per engrescar a tots aquells 
que inicialment tenien dubtes o s’ho miraven a distàn-
cia i ara volen incorporar-s’hi. 
Terrissa, ceràmica, pintura, fabricació de paper... són 
parts de l’activitat desenvolupada pel projecte i que, 
juntament al condicionament del Foyer, constitueixen 
una realitat celebrada per tota la població de Bot-
Makak. 
El projecte començà amb la construcció d’un forn de 
ceràmica (amb la possibilitat, també, de coure-hi pa) 
i,tres anys més tard, ja s’ha convertit en un centre d’ 
activitats artesanes de cara al futur, gràcies a les inici-
atives que s’han anat portant a terme amb l’estreta 
col·laboració entre l’equip de cooperants i tots els es-
taments de la societat local. 

Si el 2010 ha estat l’any de la posada en funcionament 
a nivell d’activitats i de responsables sobre el terreny, 
tot sembla indicar que el 2011 serà el de la consolida-
ció definitiva d’una activitat que pot ser pionera, tant 
dins l’ensenyament de les escoles cameruneses com en 
la promoció de l’artesanat tradicional. 

Escola de sords d’Eséka

Contrapart: I.M.S.H.A. (Institut Missionnaire et Social 
des Jeunes Handicapes).
Any d’ inici: 1999
Pressupost realitzat el 2010: 20.292,06€

Des de l’any 1999  es dóna suport i es fa el seguiment 
de les activitats educatives que es porten a terme en 
aquesta escola. Un centre específic per alumnes amb 
discapacitat auditiva dirigida per personal camerunès. 
A l’actualitat hi ha 30 alumnes interns al centre en 
règim de pensió completa. El nombre de mestres i 
personal no docent és de 9.  Des de fa 3 anys, per 
mantenir l’ escola IMSHA, Agermanament treballa en 
xarxa amb L’ONG catalana CODES-CAM.  

Objectius: 
·  Formar al professorat en tècniques específiques de 
Comunicació, Llenguatge i  Logopèdia per a l’alumnat 
amb discapacitat auditiva.
·  Proporcionar el material i recursos pedagògics que 
millorin les seves activitats d’ ensenyament – aprenen-
tatge a les aules.  
·  Mantenir i millorar les condiciones bàsiques de l’es-
cola en referència a l’alimentació, la higiene i el con-
trol sanitari. 
·  Avaluar de forma  anual  la gestió i el funcionament 
global del centre. 
·  Mantenir les despeses generals anuals de l’escola a 
nivell de salaris del personal  local, el projecte d’agri-
cultura i els costos varis de funcionament: electricitat, 
comunicacions, transports i manteniment de l’edifici.

Actualment, IMSHA és un centre de referència conso-
lidat i reconegut a Eséka, tant per la població com per 
la delegació d’ Afers Socials. Un projecte que funciona 
i dóna resposta a les necessitats educatives i socials 
dels nois i noies amb sordesa.

Activitats:
·  Reunions amb els Consells de Solidaritat dels Ajun-
taments de Pineda, Calella i Lloret de Mar 
·  Participació en fires d’entitats organitzades als res-
pectius municipis
·  Reunions de coordinació amb CODES-CAM
·  Viatge al Camerun de la Natàlia Lagunas per a fer  el 
seguiment del projecte   

Entitats col·laboradores:
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Pineda
Ajuntament de Lloret de Mar
Codes-Cam.
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Maternal de Logbikoy

Contrapart : Direcció de la Maternal
Any d’inici : 2000
Pressupost realitzat el 2010 : 3.570,76€

Any darrera any, la Maternal segueix en funciona-
ment, gràcies a la col·laboració d’uns quants socis 
d’Agermanament. Els objectius continuen sent els ma-
teixos: l’educació, la salut i que les criatures tinguin 
diàriament un àpat a l’escola.

Aquest any han estat 43 els infants matriculats. El se-
nyor Dieudonné Bogmis, representant d’ ASAFRO 
dins l’entitat, és el responsable de les qüestions finan-
ceres i te tota l’autoritat moral per poder resoldre els 
petits problemes que puguin sorgir. Dues vegades per 
any ens envia l’ estat de comptes amb tots els seus 
comprovants.
Els membres del personal formen un bon equip que ja 
fa anys que treballen plegats.
Tenen la satisfacció  de veure com la majoria dels in-
fants de Log-Bicoy han passat per les seves classes. 
L’associació de pares i mares hi està molt implicada: 
Els pares es cuiden del manteniment de l’escola i les 
mares són molt actives a l’hora de preparar i  celebrar  
les festes.
La Maternal ja te 11 anys de vida... Ens agradaria 
que pogués ser econòmicament autosuficient, però 
si l’economia mundial va malament, la camerunesa 
no es pas una excepció i els pobres continuen sent 
pobres. Malgrat tot, sempre hi ha un bri d’esperança 
considerant que aquests infants són el germen  que 
poquet a poquet pot fer canviar la situació del país.

Internat de nenes pigmees a Ngovayang

Contrapart: germà Pablo Paniagua
Data d’inici: 2008
Pressupost realitzat l’any 2010:  4.157,80€
 
Recolzem a aquest projecte iniciat pel germà Pablo, 
missioner mercenari a Ngovayang, per contribuir a 
que nenes pigmees  que viuen amb les seves famílies 
en campaments massa allunyats de les escoles puguin 
residir a l’internat i tenir, accés a una formació bàsica 
indispensable per preparar millor el seu futur.

Aquestes nenes, actualment 44, viuen a l’internat du-
rant tot el curs escolar i a les vacances tornen als seus 
campaments, molts d’ells situats en plena selva. En ge-
neral, treballen força bé a l’escola, tot i que el primer 
any els és difícil doncs la majoria no sap parlar francès 
(llengua amb què s’imparteixen les classes). De mica 
en mica, es van integrant amb els altres alumnes, de 
cultures molt diferents, fet que es fa palès en veure 
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amb qui juguen ens els moments d’esbarjo.
Amb els diners recollits (una part de l’antic grup de 
dones catalanes que recolzaven el projecte Shuala 
Kwali) i d’altres donacions rebudes a Agermanament, 
el germà Pablo, fundador i director de l’internat, ha 
fet “miracles”: pagar les matrícules, els uniformes, el 
reforç escolar per les que comencen, el transport fins 
al campament quan hi ha vacances, el campament 
d’estiu, la festa de fi de curs..., així com millorar el 
material de cuina i comprar el material escolar.

Per altra banda, el fet de recolzar aquest projecte ens 
permet parlar, quan fem la reunió anual amb les per-
sones que aporten el seu ajut, de la situació d’aquests 
grups humans, els pigmeus, que cada dia tenen més 
dificultats per subsistir i continuar vivint de la manera 
que ells sempre havien viscut, perfectament integrats 
en el seu medi.

Casa de la cultura i del saber de Lobé 

Contrapart: ASAFRO - CAMEROUN
Any d’inici: 2009
Pressupost realitzat 2010: 30.037,92€

Lobé és un municipi camerunès situat a la província de 
Kribi, al departament del Litoral, a la costa atlàntica. A 
la desembocadura del riu, del mateix nom, s’hi troben 
uns salts d’aigua arran de mar que són de visita obli-
gada per a tots els viatgers del país i forans.

Liderat per l’escriptor i dramaturg camerunès Inongo-
Vi-Makomé, el projecte consisteix en la construcció i 
posada en funcionament d’un centre de cultura que 
inclogui una biblioteca i espais perquè hi puguin es-
tudiar els escolars del poble. L’objectiu és promoure 
la cultura batanga, oblidada a nivell oficial però viva 
en la memòria popular i, en general, aconseguir que 
l’espai esdevingui un centre dinamitzador de l’entorn.
 
El finançament que el projecte ha obtingut el 2010, 
especialment per part d’institucions de Cambrils, Tar-
ragona i Reus, ha permès fer un avenç important de 
l’edifici que culminarà el 2011 amb la seva posada en 
funcionament.

La capacitat d’autofinançament dels projectes és un 
criteri prioritari per Agermanament. En aquesta línia, 
s’ha plantejat la possibilitat de complementar la Casa 
de Cultura amb un alberg d’acollida per a visitants i 
turistes que generi recursos per mantenir l’equipament 
cultural. Les possibilitats turístiques de la zona són evi-
dents i Agermanament, sota el lema de Turisme Res-
ponsable, pretén promoure una nova forma d’incidir 
en una zona encara verge però amb un evident risc de 
deteriorament si no treballem en la bona direcció. Tot 
un repte per a l’entitat/nosaltres.



Activitats a Xile    

Projecte Mi hogar- Calama

Contrapart: Direcció i Amics de Mi Hogar 
(representant: Enric Olivé)
Data d’inici: 1 de juliol de 2008
Pressupost realitzat el 2010: 2.500€

La Mesa d’Agermanament, en coherència amb la 
història del nostre moviment i amb l’objectiu de man-
tenir viva la fraternitat amb els amics del Nord de Xile, 
va decidir d’enviar-los durant l’any passat una ajuda 
de 2.500€ dels propis fons d’Agermanament, que són 
més aviat modestos. Tal com havia passat amb ajuts 
anteriors, aquesta contribució estava destinada a co-
brir les necessitats de renovació de les instal·lacions 
de Mi Hogar, llar d’ancians desvalguts de la ciutat de 
Calama. A les Memòries dels anys 2008 i 2009 hi ha 
més informació sobre aquesta obra i el seu entorn.

Com a rendició de comptes s’ha rebut aquesta comuni-
cació, signada per l’Enric Olivé, que transcrivim literal-
ment:  

Hem rebut els 2.500€ que s’han canviat a pesos. El 
tipus de canvi és 613.1893. Un cop descomptada la 
comissió del banc, d’11.326 pesos, queda per a MI 
HOGAR un total d’1.521.647 pesos.

Aquesta ajuda ha arribat molt oportunament, ja que 
amb urgència cal fer reparacions en l’administració de 
l’aigua. També hem tingut ocasió de comprar a preu 
raonable un monitor de signes vitals per la infermeria.

·  Reparació de la xarxa de l’aigua  700.000 pesos
·  Instal·lació d’un dipòsit d’aigua 
   de 1200 litres per tenir millor pressió
   i seguretat                                       400.000 pesos  
  
·  Monitor de signes vitals                  458.150 pesos
  
   Total                                             1.558.150 pesos
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monitor de signes vitals per la infermeria

dipòsit d’aigua de 1200l



RELACIÓ AMB LA NOSTRA 
SOCIETAT

1. Accions d’educació

Des d’AGERMANAMENT seguim participant del can-
vi estructural i pràctic en la societat actual. Considerem 
que la Cooperació per al Desenvolupament no només 
comporta ajudar a desenvolupar accions al Sud, sinó que 
també implica acció al Nord. El nostre compromís per 
un món més just, més solidari, més conscient i millor per 
a tots no és complet si no participem del canvi social 
necessari al Nord. En aquest sentit, des d’AGERMANA-
MENT prioritzem les accions emmarcades en l’àmbit de 
l’Educació per al Desenvolupament (EPD). 

Durant el 2010, el Grup d’Educació (GED) ha desenvo-
lupat els projectes que aglutinen totes i cadascuna de les 
activitats que duem a terme en aquest àmbit.

Projecte: Tractem l’Educació per al Desenvolupa-
ment en el món del lleure (PLADEP)
Entitat subvencionadora: Ajuntament de Barcelona 
Període d’execució: 2010
Import executat: 10.338,20€

Projecte: Tractem l’Educació per al Desenvolupa-
ment (EPD)
Entitat subvencionadora: Ajuntament de Figueres
Període d’execució: 2010
Import executat: 9.900€

Durant el 2010 el GED ha desenvolupat el projecte amb 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), una enti-
tat educativa del món del lleure. Veient els bons resultats 
aconseguits durant aquest any, el grup ha apostat per 
obrir els projectes a d’altres entitats educatives del món 
del lleure.

2. Trobades de socis i simpatitzants

El 22 de març es va fer  l’Assemblea General Ordinària, 
on van participar 26 socis d’AGERMANAMENT. 

El 15 de maig, la delegació d’AGERMANAMENT a Fi-
gueres va organitzar la sortida de primavera de l’entitat 
a l’Empordà. Hi van participar 56 persones que, després 
d’un dinar de germanor, van gaudir d’una visita guiada 
al Parc Natural dels Aiguamolls.
Durant la segona setmana de setembre, van tenir lloc 
els actes de celebració del cinquantenari d’AGERMANA-
MENT. 
·Dilluns 13 de setembre: inauguració de l’exposició “50 
anys d’associacionisme”. Mostra d’objectes i de docu-
mentació històrica. 

·Dijous 16 de setembre: presentació de la revista especial 
dels 50 anys D’AGERMANAMENT.
·Divendres 17 de setembre: taula rodona “Quin és el fu-
tur de la Cooperació?” en la qual van participar: Eduard 
Ballester, director de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament (FCONGD); Jordi Vilardell, director 
del programa Latituds de Televisió de Catalunya (TV3); 
Tònia Cortadellas, metgessa i cooperant internacional, i 
Antoni Cabré, director d’Agermanament.
·Dissabte 18 de setembre: trobada catalano/camerunesa 
organitzada per AGERMANAMENT i Adna Bassa. 

El 23 d’octubre va tenir lloc la boletada anual, que en-
guany se celebrà al Mas Padrisa de Moià. Hi van par-
ticipar 42 persones que, després de compartir un matí 
collint bolets amb l’expert boletaire Joan Padrisa, van 
gaudir d’un dinar de germanor. El GED va organitzar 
una xerrada sobre “Banca ètica” en col·laboració amb 
Triodos. 

El 8 de novembre es va fer  l’Assemblea General Ex-
traordinària amb l’objectiu d’aprovar els nous Estatuts 
d’AGERMANAMENT i impulsar la conversió de l’associ-
ació a entitat d’utilitat pública.

El 20 de desembre va tenir lloc el sopar de Nadal 
d’AGERMANAMENT a la seu de l’entitat al carrer de la 
Lluna. Hi van assistir els membres de la Mesa, així com 
amics, socis, col·laboradors i simpatitzants de l’entitat. 
Després d’un sopar de germanor, la vetllada va seguir 
amb unes cançons nadalenques. 

3. Treball en xarxa

Des d’AGERMANAMENT considerem el treball en xar-
xa com una eina de treball sistemàtic de col·laboració i 
complementació entre els recursos locals a nivell de Ca-
talunya. Treballar conjuntament permet incorporar l’en-
focament comunitari a la feina feta, a més d’enfortir-la 
amb col·laboracions estables, evitant duplicitats,  com-
petència entre recursos i falta de coordinació. 

En aquest sentit, treballem en xarxa a diversos nivells:

Comissió de seguiment de polítiques de cooperació 
de la FCONGD

AGERMANAMENT  participa a aquesta comissió, la 
més antiga de la Federació. A l’any 2010 s’ha treballat 
sobretot, en les aportacions del nou Pla Director de 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya i també en 
la incidència en la campanya electoral per les eleccions 
parlamentàries catalanes, presentant als diferents polítics 
el seu decàleg reivindicatiu. Aquest document proposa 
maneres ben clares d’afrontar la crisi sense fer retallades 
socials ni aquí ni arreu: control del frau fiscal i dels para-
disos financers, impostos a les transaccions internacionals 
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i eliminació de la compravenda d’armament, entre altres 
mesures d’estalvi.

Comissió d’Educació de la FCONGD

AGERMANAMENT és membre actiu d’aquesta comissió, 
que afavoreix l’intercanvi d’idees i el diàleg amb altres 
entitats que treballen en l’àmbit educatiu, així com l’es-
tabliment d’una estratègia d’acció comuna i una repre-
sentació unitària davant les administracions públiques.

Minyons escoltes i guies de Catalunya

Mantenim una estreta relació amb els responsables 
d’aquest moviment, amb qui hem organitzat sessions de 
descoberta i de formació destinades als seus caps i nois, 
incloses al projecte del PLADEP. 

Lluna Vivent: iniciativa sociocultural de la zona del Ra-
val nord de Barcelona

Formem part de la comissió organitzadora dels actes que 
se celebren en el carrer de la Lluna i els seus voltants, 
dues vegades l’any i coincidint amb nits de lluna plena. 
Aquesta iniciativa rep el suport de l’Ajuntament de Bar-
celona i el reconeixement del públic barceloní.
Durant el 2010 hem participat en dues edicions de la 
iniciativa:
·27 de maig: 5a edició de la Lluna Vivent. AGERMANA-
MENT va organitzar el passi del documental “Camerun: 
cuiners sense fronteres”, del programa Km33 de TV3, en 
col·laboració amb en Felip Planas.
·13 de novembre: 6a edició de la Lluna Vivent. AGER-
MANAMENT va organitzar un taller de llunes solidàries 
en col·laboració amb Andie Accesorios. 

Centre d’Estudis Joan Bardina

Associació sense ànim de lucre, creada l’any 1984 per 
Agustí Chalaux, Lluís Maria Xirinacs i altres persones amb 
l’objectiu de desenvolupar estudis i projectes que ajudin 
al disseny de models de solidaritat i convivència huma-
na. 
Durant el 2010 AGERMANAMENT ha seguit organit-
zant, de manera quinzenal i juntament amb el Centre 
d’Estudis Joan Bardina, el cicle de xerrades/debat en el 
qual s’han tractat temes d’actualitat relacionats tant amb 
el món de la Cooperació i l’Educació per al Desenvolu-
pament, com amb altres històrics i socials. 

Solidari: Associació de joves del barri del Raval de 
Barcelona
Compartim local i recursos amb aquesta entitat que es 
dedica a fer activitats integrants a través de l’art,  dirigi-
des a nois i noies del barri del Raval. 
Xarxa-Cam 

És un grup d’entitats catalanes que treballen al Came-
run en el camp del desenvolupament econòmic i social. 
Com en anys anteriors, seguim mantenint una relació 
estreta amb les diferents entitats d’aquest grup.

Campanyes

Durant el 2010, AGERMANAMENT ha donat suport a 
diferents campanyes d’incidència i mobilització social:
·Setmana d’acció global contra el Deute Extern i les Insti-
tucions Financeres Internacionals, que aquest any duia el 
lema Trenca les cadenes, canvia el sistema. 
·Campanya Pobresa Zero: el 17 d’octubre AGERMANA-
MENT ha participat en la concentració “ludicoreivindi-
cativa” “Per unes polítiques més responsables, socials i 
solidàries”.
·Campanya Mundial per l’Educació 2011: coalició inter-
nacional formada per ONGD, sindicats, centres educa-
tius i moviments socials que reclamen garantir l’accés a 
una educació de qualitat per a totes i tots abans del 2015. 

4. La vida de les delegacions

Durant el 2010, des d’AGERMANAMENT s’ha volgut 
reforçar la presència de l’entitat al territori, tot parti-
cipant de manera activa en la vida de diversos llocs a 
través de les diferents delegacions que AGERMANA-
MENT té a Catalunya.
·  8 de maig: participació en la Fira de la Solidaritat i 
les ONGD de Cambrils i a la Fira d’entitats de Lloret 
de Mar.
·  28 de maig: participació a la Quinzena Solidària 
2010 de Calella.
·  10 de juny: xerrada “Cultura i economia, camins cap 
al Desenvolupament”, a Matadepera. 
·  12 i 13 de juny: participació a la Fira d’entitats d’Es-
parreguera.
·  29 de juny: xerrada “La dona que creix, treballa i viu 
en zones rurals de l’Àfrica equatorial”, a Matadepera. 
·  5 de novembre: primera sessió del II Cicle de Cine-
ma i Solidaritat “Drets Humans”, a Garrigàs.
·  16 de novembre: exposició “Projectes pel desen-
volupament per eradicar la pobresa al Camerun”, a 
Sabadell.
·  16 de novembre: taula rodona sobre els 50 anys 
D’AGERMANAMENT, a Sabadell.
·  19 de novembre: segona sessió del II Cicle de Cine-
ma i Solidaritat “Drets Humans”, a Garrigàs.
·  20 de novembre: jornada organitzada per l’Escola 
de Garrigàs dedicada als infants. 
·  20 de novembre: jornada solidària a Esparreguera 
centrada en el projecte artístic A MÀ.
·  23 de desembre: II Jornada d’EPD a Figueres. 



5.- Agermanament Esparreguera  Bot-Makak

Contrapart: Ajuntament de Bot-Makak
Data d’inici: 2006
Pressupost realitzat 2010: 4.259,80€

L’any 2010 ha estat el de la represa del programa ini-
ciat el 2006 entre Esparreguera i Bot-Makak després 
d’un parèntesi que, per diversos motius, havien deixat 
l’agermanament entre aquestes dues viles en stand by. 
La nova continuació d’aquest projecte va culminar amb 
la visita de l’alcalde de Bot-Makak a Esparreguera.

El nou equip de la delegació d’Esparreguera, amb la 
Carmina Bosch al capdavant, ha reactivat les accions a 
partir de l’agermanament entre l’escola Pau Vila i les 
escoles de Bot-Makak, especialment la de Saint Tho-
mas, amb la qual s’ha dissenyat un ambiciós progra-
ma d’accions pel curs 2010-11 que han implicat a tota 
l’escola: des del claustre de professors fins als pares, 
passant principalment per tots els nivells de l’alumnat.
Si el 2010 ha suposat la represa de les activitats, el 
2011 ha de ser l’any de la consolidació d’un model 
que no només s’identifica amb el nom de la nostra 
entitat, sinó també amb la nostra filosofia d’enten-
dre la cooperació. Per a nosaltres, no és simplement 
una tramesa de béns i coneixements de Nord a Sud, 
sinó un doble viatge en ambdues direccions de tots 
els estaments de la societat, creant vincles d’amistat i 
cooperació més enllà dels purs intercanvis.

6.- Agermanament interparroquial: 
Bonanova - BotMakak

Cada any es consolida més aquest agermanament, ini-
ciat ara fa uns deu anys. A l’església de la Bonanova, 
sentir parlar de Bot-Makak ja sona com una cosa ha-
bitual. Igualment es pot dir de Bot-Makak Les dues 
comunitats es coneixen i es volen fer presents una a 
l’altra.

El mes de juny la parròquia de la Bonanova va enviar 
a Bot-Makak unes rajoles de ceràmica, fetes per les 
monges benedictines de Montserrat, amb el dibuix de 
la façana de l’església de la Bonanova. Així que les van 
rebre, els feligresos de Bot-Makak les van col·locar a la 
façana de la seva església.

També es van repartir uns calendaris amb la fotografia 
d’un del pous que la parròquia de la Bonanova havia 
pagat.

Dins l’església de la Bonanova hi ha un plafó amb fo-
tografies de la comunitat de Bot-Makak que es van 
renovant durant tot l’ any.
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I quan algun membre d’Agermanament viatja al Ca-
merun, la comunitat de Bot-Makak ho aprofita per 
correspondre als seus germans de la Bonanova. Així, 
doncs, aquest any han enviat enregistraments de la 
coral de la parròquia, dues màscares i altres petits ob-
jectes de regal, com també tot un seguit de correspon-
dència.

Són petites coses que donen sentit a la germanor que 
s’està creant entre les dues comunitats.

7.- Visibilitat i comunicació

El 18 d’abril, el programa “Sense afany de lucre” de 
la COMRàdio va entrevistar Antoni Cabré, director 
d’AGERMANAMENT. Cabré va explicar la història i 
projectes que l’entitat duu a terme des de 1960.

El mes de juny, en Ricard Cunill va publicar l’article 
“El jovent pot transformar el món” al número 16 de 
la revista La Magalla, de la FCONGD. L’article se cen-
tra en la importància de la implicació dels joves en la 
transformació del seu entorn. 

El 12 de juny, el Diari de Terrassa va publicar una crò-
nica sobre la xerrada “Cultura i economia, camins cap 
al Desenvolupament”, organitzada per AGERMANA-
MENT a Matadepera. 

El 17 de setembre, el programa “Tots per tots”, de 
la COMRàdio, va entrevistar el Coordinador d’ASA-
FRO, senyor Bayiha, per conèixer de primera mà l’ac-
tivitat i estructura de l’ONG camerunesa.

El 17 de setembre, AGERMANAMENT va presentar la 
revista especial dels seus 50 anys, un recull d’anècdo-
tes, experiències i/o moments viscuts tant al Camerun, 
com a Xile i a Catalunya de socis, amics i  simpatit-
zants de l’entitat que, de manera voluntària, han vol-
gut compartir-ho amb nosaltres. 

El 24 de desembre, el diari Reus digital va publicar 
l’article “Membres de la URV fan un viatge solidari 
al Camerun”, comentant la col·laboració d’AGERMA-
NAMENT al programa Rumb al Sud de la URV Soli-
dària. 
El 27 de desembre, el diari Més Tarragona va publicar 
l’article “Tretze membres de la URV fan un viatge soli-
dari al Camerun fins al 8 de gener”, en què s’explica el 
viatge al Camerun organitzat per AGERMANAMENT 
i la URV.  
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8.- Publicacions

El nostre mitjà tradicional de comunicació amb els so-
cis, simpatitzants, interessats  i amics, és la publicació 
periòdica AGERMANAMENT. Altres mitjans, són uti-
litzats per a qüestions sectorials o puntuals, com ara 
correu electrònic o postal i telefònic.
Per informació de caràcter general tenim, des de fa 
uns anys, la nostra web, eina útil que, poc a poc, va 
penetrant en els nostres hàbits comunicatius i partici-
patius.

Aquest any 2010, però, hem centrat de manera molt 
especial la nostra comunicació a través d’un número 
extraordinari de la nostra revista. Volíem festejar amb 
tota convicció i èmfasi el  cinquantè aniversari d’Ager-
manament (1960-2010).

Va sortir-ne una publicació de 80 pàgines, en blanc i 
negre (fidels com som a la nostra grafia), procurant que 
totes les veus i trajectòries, des d’aquells emboirats orí-
gens fins avui mateix, hi fossin presents. Algunes veus 
es varen autoexcloure i bé que ho lamentem. La major 
part  però, hi participaren amb rigor i entusiasme.

El resultat fou una publicació imprescindible per en-
tendre aquesta llarga trajectòria d’un moviment so-
cial que ha deixat, a través dels seus cinquanta anys 
de vida, una petja indestructible a totes i tots els que 
n’hem format part en algun moment o sempre i en 
aquells indrets on la gent d’Agermanament hi ha ju-
gat part de la seva vida ja sigui a Camerun, a Xile o a 
Barcelona mateix.

“Moltes gràcies a tothom” són les darreres 
paraules d’aquesta completa publicació, nú-
mero extra del nostre aniversari. Paraules 
que, ara, us repetim.
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FINANÇAMENT

Els comptes de l’any 2010

Si algú ens demanés com definir l’any 2010 amb un 
adjectiu, escolliríem el de “desagraït”. 

En efecte: Al llarg del nostres 50 anys d’existència, 
mai com aquest, no havíem  invertit tants diners en 
programes i en projectes d’accions de cooperació al 
desenvolupament: Exactament 469.418,38€.

El nostre secretariat tècnic, ha assumit l’augment de 
feina proporcional al volum administrat, sense defa-
llir i amb un interès i una motivació extraordinaris, 
havent  avaluat cada demanda rebuda i  preparat les 
sol·licituds de subvenció corresponents.

Des del  Grup “socis” s’ha treballat per actualitzar els 
nostres fitxers i actualitzar les seves  aportacions. El 
Grup d’Educació ha portat a terme moltes activitats 
formatives i de sensibilització, arreu del país. 

Hem crescut com a Associació i en resposta a la iniciati-
va del nostres associats més allunyats, hem anant obrint 
les Delegacions a Madrid i en diverses ciutats de Catalu-
nya, que a l’apartat corresponent trobareu detallades. 

Els responsables dels projectes, han viatjat al Camerun 
per tal de posar-los en marxa o fer-ne el seguiment 
sobre el terreny. A casa nostra s’han multiplicat les re-
unions de treball, la participació a Fires d’entitats  i la 
presència als diversos consells municipals de coope-
ració, sense oblidar les tasques de preparació i cele-
bració del nostre 50 aniversari... Podem afirmar sense 
falsa modèstia que tothom ha treballat amb el màxim 
d’interès i entusiasme.

A canvi, i econòmicament parlant, 2010 ha estat un 
any pobre i insuficient. Si bé hem tingut 9 altes de 
socis i 6 baixes, amb un augment global de les dona-
cions  de 5.138,52€, les subvencions atorgades al llarg 
de l’exercici, sols han estat de 115.711,47€. D’aquí que 
l’anomenem un any “econòmicament desagraït”, en 
el sentit que els resultats no estan a la mesura dels 
esforços esmerçats.

La cooperació al desenvolupament funciona sovint 
a batzegades, per les onades de solidaritat ciutada-
na que sorgeixen quan hi ha grans catàstrofes natu-
rals, com els recents terratrèmols d’Haití i de Xile. En 

aquests casos, els mitjans de comunicació, de cop i 
volta, giren els seus focus cap a uns països que la 
resta de l’any passen completament desapercebuts 
fora de les seves fronteres. Cossos entre la runa, nens 
orfes, històries increïbles de supervivència, desolació... 
Tot plegat estova el cor dels habitants dels països de-
senvolupats, molts dels quals senten la necessitat 
d’ajudar el país afectat per la catàstrofe. 

És aleshores quan comencen els dubtes. Com puc 
ajudar? Quin material els puc enviar? A qui confio la 
meva aportació econòmica? Com sé que els meus di-
ners aniran a parar a aquells que veritablement ho 
necessiten? S’utilitzaran de manera eficient? 

Els que treballen en el camp de la cooperació inter-
nacional desaconsellen als donants potencials, les re-
accions emocionals i precipitades. Sobretot cal refle-
xió, diuen. S’ha de triar bé l’ONG a la qual donar els 
diners. Cal informar-se bé de quina tasca farà al país 
afectat, quins projectes té a llarg termini i la trajectòria 
que l’avala. En el nostre cas, a més de la informació 
que hi ha en aquesta Memòria, estem disposats a do-
nar-vos tota mena d’explicacions. 

És important canalitzar l’ajuda a través d’organit-
zacions de solvència contrastada com la nostra que 
rebem finançament de l’ACCD, de l’Ajuntament de 
Barcelona, de La Caixa... I per tant, estem sotmesos a 
auditories, a uns controls molt estrictes i a avaluacions 
periòdiques de l’impacte de la nostre tasca sobre el 
terreny. És també recomanable que els donants man-
tinguin una certa continuïtat en les aportacions, més 
que no pas funcionar per impulsos emocionals. “Val 
més donar una petita quantitat de diners cada mes, 
que no pas fer-ho tot d’un cop”. D’aquesta manera 
s’aconsegueix un compromís més fort amb l’entitat i 
s’afavoreix la continuïtat de la nostra tasca.

Sempre és una excel·lent notícia veure com davant de 
situacions d’emergència hi ha tantes persones disposa-
des a compartir allò que tenen, però aquesta profun-
da expressió de solidaritat, si va acompanyada d’un 
procés de reflexió, serà molt més eficaç i transforma-
dora, que si respon a impulsos motivats per l’impacte 
d’imatges colpidores.
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Molt més que la quantitat de diners que es recullen en 
un moment puntual, valorem que les donacions res-
ponguin a un suport continuat i vagin acompanyades 
de l’exercici de la ciutadania crítica i participativa i de 
l’adopció d’actituds quotidianes com la pràctica d’un 
consum responsable.

A Agermanament, tenim molt present que els recursos 
econòmics de què disposem provenen d’una part, de  
les donacions voluntàries dels nostres associats i de 
l’altra, de l’esforç fiscal de la ciutadania i som profun-
dament conscients del gest de confiança i de la res-
ponsabilitat que això significa. Actuem sota criteris de 
màxim rigor, austeritat i eficiència, però també apos-
tem per la sensibilització amb l’objectiu de compartir 
amb la ciutadania els valors i fonaments ètics que ens 
guien, com l’aposta per aquelles actuacions transfor-
madores que no només tenen per objectiu pal·liar les 
conseqüències de la pobresa i la manca de drets, sinó 
també per afrontar-ne les causes.

Estem profundament compromesos amb una coopera-
ció de qualitat i, malgrat aquest any 2010 “desagraït”, 
continuem amb força i esperança treballant per al futur, 
perquè creiem que un món millor és possible i volem 
compartir aquesta convicció amb tothom.  

Subvencions rebudes:

Ajuntament de Barcelona                        €16.794,30
Ajuntament de Calella                               €2.713,30
Ajuntament de Cambrils                           €5.440,00
Ajuntament de Castellar del Vallès             €3.272,73
Ajuntament de Figueres                            €7.800,00
Ajuntament de Figueres                           €20.863,24
Ajuntament de Figueres                             €9.900,00
Ajuntament de Lloret de Mar                   €10.751,38
Ajuntament de Matadepera                       €2.703,36
Ajuntament de Reus                                  €3.000,00
Ajuntament de Tarragona                          €2.120,00 
Diputació de Tarragona                             €3.500,00
Ajuntament de La Bisbal                            €2.125,00
Ajuntament de Pineda                                  €728,16
ACCD                                                     €18.000,00
Universitat Rovira i Virgili                         €6.000,00
T O T A L                                               €115.711,47
  



20

Exercici 2010 Exercici 2009

1. Ingressos per les activitats 5.879,00 5.315,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 5.879,00 5.315,00

722 Promoci.per captació de recurs 5.879,00 5.315,00

2. Ajuts concedits i altres despeses -456.239,37 -257.015,59

a) Ajuts concedits -452.868,97 -256.587,29

651 Ajuts a entitats -452.868,97 -256.587,29

b) Desp.per col·lab. i per exerc. càrrec de membr.órgan gov. -3.370,40 -428,30

653 Compens.despes.presta.col·labo -3.370,40 -428,30

7. Despeses de personal -55.288,98 -36.677,76

64 DESPESES de PERSONAL -55.288,98 -36.677,76

8. Altres despeses d’Explotació -49.258,17 -31.250,25

a) Serveis Exteriors -49.482,18 -30.143,60

621 Arrendaments i Cànons -12.841,99 -12.722,29

622 Reparacions i Conservació -1.271,22 -1.718,25

623 Serveis Professionals Independ -24.658,29 -6.406,80

625 Primes d’Assegurances -451,01 -335,95

626 Serveis Bancaris i Similars -394,52 -529,65

627 Publicitat,Propaganda,R.Públic -1.200,00

628 Subministraments -417,56 -293,53

629 Altres Serveis -8.247,59 -8.137,13

b) Tributs -293,23 -1.106,65

631 Altres Tributs -293,23 -1.106,65

c) Pèrdues per deterior.i var.provis.operac.activitats 517,24

7954 Excés Provisió per altrs activ. 517,24

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 550.232,09 313.407,20

725 Subv .ofi.capit.tras.resul.exer 468.241,14 312.807,20

726 Dona.llegats capit.trs.res.exe 81.990,95 600,00

13. Altres resultats 2.185,62 4.344,00

678 Despeses Excepcionals -314,08

778 Ingressos Excepcionals 2.499,70 4.344,00

I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -2.489,81 -1.877,40

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingressos financers. 2,54 31,16

769 Altres Ingressos Financers 2,54 31,16

15. Despeses financeres. -9,87

669 Altres Despeses Financeres -9,87

18. Deteriorament i resultat per alienac. d’instruments 10.115,59 8.428,24

b) Resultats per alienacions i altres 10.115,59 8.428,24

766 Beneficis particip.val.re.deut 10.115,59 8.428,24

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 10.108,26 8.459,40

III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I+II) 7.618,45 6.582,00

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19) 7.618,45 6.582,00

COMPTE D’ EXPLOTACIÓ Del 01-01-10 al 31-12-10
AGERMANAMENT sense fronteres
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ACTIU Exercici 2010 Exercici 2009

A) ACTIU NO CORRENT 1.693,06 1.693,06

VI. Inversions financeres a llarg termini 1.693,06 1.693,06

26 FIANCES/DIPOSITS CONSTIT. Ll/T 1.693,06 1.693,06

B) ACTIU CORRENT 562.187,68 859.101,72

II. Usuaris,patroc.i deutors de les activ .i altr.ctes.a cobr 312.726,50 421.144,12

2. Deutors,entit.del grup, assoc. i altres parts vincul. 63.952,63 48.422,57

443 Usu.entit.grup,asso,altr parts 63.952,63 48.422,57

3. Patrocinadors 246.249,26 368.951,25

444 Patr.altr.deutors de l’activit 246.249,26 368.951,25

4. Altres deutors -67,36 2.924,67

445 Altres deudors -67,36 2.924,67

6.Actius per impost corrent i altres créd.amb les AAPP 2.591,97 845,63

4709 H.Públ.Deutora Devol.Impostos 2.591,97 845,63

IV. Inversions financeres a curt termini 211.984,98 418.999,04

54 ALTRES INVERS.FINANC.A C/T 211.984,98 418.999,04

VI. Efectiu i altres actius líquids equiv alents. 37.476,20 18.958,56

572 Bancs/Instituc.Crèdit C/C,Eur 37.476,20 18.958,56

TOTAL ACTIU (A+B) 563.880,74 860.794,78

BALANÇ DE SITUACIÓ Del 01-01-10 al 31-12-10
AGERMANAMENT sense fronteres



P A T R I M O N I  N E T  I  P A S S I U Exercici 2010 Exercici 2009

A) PATRIMONI NET 528.255,05 797.587,25

A-1) Fons propis. 39.210,76 31.592,31I

I. Fons dotacionals o fons socials 300,51 300,51

1. Fons dotacionals o fons socials 300,51 300,51

100 Fons Dotacional 300,51

III. Excedents d’exercicis anteriors 31.291,80 24.709,80

120 Romanent 31.291,80 24.709,80

V. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu) 7.618,45 6.582,00

6 COMPRES I DESPESES -561.627,71 324.943,60

7 VENDES I INGRESSOS 569.246,16 331.525,60

A-2) Subvenc.,donacions i llegats rebuts i altr.ajustaments 489.044,29 765.994,94

3. Altres subvencions, donacions i llegats 489.044,29 765.994,94

132 Altres Subvenc.Dona.i Llegats 489.044,29 765.994,94

C) PASSIU CORRENT 35.625,69 63.207,53

II. Deutes a curt termini 16.212,07 61.376,82

2. Altres deutes a curt termini 16.212,07 61.376,82

554 Ctes.Corr.Uni.Temp.Entit/Bens 16.182,12 22.473,02

555 Partides Pendents d’Aplicació 29,95 38.903,80

IV.Creditors per activitats i altres comptes a pagar. 19.413,62 1.830,71

2. Creditors varis 6.662,78 354,84

41 BENEFICIARIS I CREDIT.DIVERSOS 6.662,78 354,84

4. Passius por impost corrent i altres deutes amb AAPP 3.098,33 1.475,87

475 H.Públ.Creditora Conc.Fiscals 1.764,13 514,56

476 Organismes Seg.Soc.Creditors 1.334,20 961,31

5. Acomptes d’usuaris 9.652,51

448 Acomptes d’usuaris 9.652,51

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 563.880,74 860.794,78

BALANÇ DE SITUACIÓ Del 01-01-10 al 31-12-10
AGERMANAMENT sense fronteres
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