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Editorial 

 

 

La gente habla de África como si se tratara de un país. De la misma manera 

que decimos América cuando queremos decir Estados Unidos o Inglaterra 

cuando nos referimos a Reino Unido, África lo engloba todo. Hay hasta algún 

bruto que ha llegado a preguntar cuál es el presidente de África. Y es que los 

medios de comunicación nos tienen dominados. Piensan por nosotros. Nos 

meten en la cabeza las ideas que les da la gana. Y, gracias a ellos, África no 

es más que un país donde viven muchos negros que se matan entre sí de 

forma salvaje o se mueren de hambre. 

Cuando acepté la oportunidad que me dio ADANE de colaborar con ellos en 

un proyecto en Chad mi círculo de conocidos no salía de su asombro por dos 

razones. En primer lugar, la mayoría de ellos no tenían ni pajolera idea de 

que existía un país que se llamaba así, mucho menos de donde queda en el 

mapa. Cuando le dije a mi jefe que le dejaba en la estacada, por ejemplo, 

tuve que repetirle el nombre del país tres veces. Aún así, seguía sin quedarle 

muy claro dónde me iba. Afortunadamente, las cosas han cambiado desde 

entonces, ya que la ONG francesa “Arche de Zoé” tuvo el honor de sacar a 

este país del olvido y colocarlo en primera página por unos días. 

Curiosamente, hoy día la gente asocia más el Chad con el incidente de los 

“niños robados” que con el golpe de estado frustrado de febrero de 2008, a 

pesar de que ambos tuvieron una cobertura mediática similar. O eso me 

pareció a mí desde la distancia. En segundo lugar, me ascendieron 

automáticamente a la categoría de heroína. De repente, dejé de ser una 

persona de carne y hueso para convertirme en un “cacho-pan” de una 

dimensión paralela que se iba nada menos que a África, donde vive gente 

que se pasea por la vida medio desnuda, habla raro, pasa hambre y se matan 

a golpe de machete. ¡Unga, unga! 

Raquel Muñoz va néixer a  Águilas (Múrcia), el 7 de febrer de 1977. 
L’any 2001 es va llicenciar en Dret a la Universidad Complutense de Madrid. 

Actualment viu a Londres on està realitzant un màster sobre Violència, Conflictes i  
Desenvolupament a The School of Oriental and African Studies (SOAS), de la Universitat de Londres 
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Y es que África, para muchos de nosotros (y me incluyo a mí misma porque 

a veces sigo cayendo en este error), es ablación, guerras inter-raciales, SIDA, 

niños con el vientre abombado, fosas comunes, campos de refugiados, 

dolor, niños con la boca y los ojos llenos de moscas, imágenes de cuerpos 

tan esqueléticos que parecen que se van a romper, miradas de sufrimiento, 

niños soldados, dictaduras militares, polvo, suciedad y lágrimas. O, por lo 

menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Sin embargo, África es mucho 

más que eso. África es una explosión de culturas, belleza e historia. África 

es el arte yoruba, Fátima Mernissi, los hipopótamos, Ahmadou Kourouma, 

los ricos mangos, Rokia Traoré, las jirafas, Averroes, el desierto de Namibia, 

Cesárea Évora, el Kilimanjaro, Ismael Lo, las cataratas Victoria, Sade, las 

pirámides de Egipto, Khaled, el couscous, Salif Keita, las iglesias talladas en 

roca de Etiopía, Angélique Kidjo, Casablanca, los premios Nobeles Naguib 

Mahfouz y Nelson Mandela, el Nilo y sus cocodrilos… 

Por eso les quiero pedir que, a partir de ahora, miren a África desde un 

ángulo distinto al que nos quieren imponer, para poder así apreciar todo 

aquello que los medios de comunicación nos esconden. Con esto no 

pretendo que se olviden de la miseria que existe en muchas partes del 

continente africano, sólo quiero que no lo estigmaticen y que ese borrón en 

el mapa se convierta en los 53 países que lo forman, diferentes no sólo entre 

sí sino también entre ellos mismos, porque sólo así serán capaces de 

empezar a entender lo que pasa en Darfur, por ejemplo, que tampoco es un 

país, aunque a algunos les cueste creerlo… 
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Un cop acabada la primera fase del projecte de construcció i posada en 

marxa de la Unió de Caixes d’Estalvi i Crèdit Immaculada  amb l’obertura de 

les Caixes CECI de les ciutats de Laï, Béré i Kélo, -impulsat per la Belacd- 

també ha finalitzat el període de treball voluntari de Raquel al Txad. 

Vista la bona tasca duta a terme 

per la Raquel, la diòcesi de Lai li va 

oferir la possibilitat de continuar 

treballant en el projecte durant un 

any més, oferint-li un sou simbòlic, 

al qual s’afegiria la pòlissa 

d’assegurança que li continuaria 

pagant ADANE-Barcelona.   

Finalment Raquel va decidir 

continuar endavant amb els plans 

que ja tenia previstos y va deixar el Txad per iniciar el màster esmentat 

anteriorment.  

Avui en dia, seguim en contacte i tenim l’oferiment de la Raquel per 

continuar treballant plegats en noves activitats.  

Des d’ADANE la felicitem per la feina feta i li fem arribar el nostre agraïment 

pel gran treball que ha dut a terme.  

 
 
 
 

Una parella de Madrid, el Manu i la Mariu, amics de la Núria i el David –

membres d’ADANE-, han marxat a mitjans de gener cap a Laï (Txad) per 

treballar, durant 6 mesos, com a voluntaris a la BELACD i donar suport als 

projectes que s’impulsen des d’aquesta ONGD txadiana. 

Inicialment donaran continuïtat a la feina que feia la Raquel en la creació de 

la Unió de Caixes d’Estalvi i Crèdit Immaculada (CECI).  

Des d’ADANE, tal i com hem fet amb els voluntaris anteriors, els hem 

Acaba l’estada de Raquel al Txad 

Nous voluntaris d’ADANE 
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contractat una pòlissa d’assegurança 

de viatge que pugui cobrir qualsevol 

imprevist derivat del viatge o l’estada 

allà. 

Per mantenir el contacte, explicar la 

seva experiència i tranquil·litzar la 

família i els amics van obrir un bloc 

on van relatant el seu dia a dia i on 

han començat a penjar fotos. Podeu 

trobar notícies seves i seguir el seu dia a dia a internet a la direcció: 
www.adaneong.org/mem08.htm  

Ells, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2008, van 

promoure la difusió de l’ONGD entre els seus familiars i les seves amistats i 

els van oferir collarets, polseres i bàtiks per tal de recollir fons per als 

nostres projectes. En total, van aconseguir reunir 675€. Des d’aquí, volem 

donar les gràcies a totes les persones que hi van col·laborar! 
 
 
 

 

L’empresa Airun de Cornellà, especialitzada en infraestructures i 

exposicions, ha confiat de nou en nosaltres i ens ha fet una nova aportació, 

enguany de 2.000 € que, de comú acord, han estan destinats al projecte de 

creació i posada en marxa de la Cooperativa Agroalimentària de Kélo (Txad). 

Des d’aquí, els volem agrair novament la seva confiança i la seva 

col·laboració. 

Podeu trobar informació de l’empresa, de les seves activitats i dels projectes 

que estem duent a terme conjuntament a: www.adaneong.org/mem08.htm 

 

 
  

AIRUN ens fa una nova aportació 
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Finalment, desprès que poséssim 

en contacte el Transitari -que fa 

uns anys ja ens va enviar material 

a Moçambic- amb els 

responsables d’ADANE-Cantàbria, 

l’enviament ja ha arribat a la seva 

destinació: Togo.  

Al contenidor hi va viatjar un 

aparell de raigs X donat per una 

entitat hospitalària de Cantàbria i 

material mèdic i quirúrgic donat 

per l’Hospital del Mar de Barcelona 

a ADANE-Barcelona i per altres 

centres hospitalaris amb els quals 

tenen contacte, a d’ADANE- 

Madrid. 

Moltes gràcies a tots per la vostra 

col·laboració

 

 

Aquest any, els organitzadors de 

la tradicional cursa Transsegre 

que es celebra anualment a 

Balaguer ens van oferir unes 1.200 

samarretes, que eren romanents 

de diferents edicions anteriors, 

perquè les féssim arribar a 

l’Àfrica. Una de les nostres 

voluntàries col·laboradores les va 

recollir i hores d’ara ja han estat 

enviades a la seva destinació. 

ADANE-Barcelona en va donar una 

part a l’ONGD Creamon, amb la 

qual vam contactar a través de 

Jordi Segura, col·laborador 

d’ADANE-Barcelona. Ells les va 

enviar a Guinea, concretament al 

Centre de Formation Sociale 

Apliquée Jean Paul II que es troba 

a la capital, a Conakry. 

La resta es van fer arribar al Txad, 

Material mèdic per a Togo 

gustos 

Donació de samarretes 
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on Carlos Gangas es va encarregar 

de distribuir-les. Una part es va 

quedar a la ciutat de Kélo, una 

altra part va anar a la localitat de 

Dono-Manga i 61 es van repartir 

als seminaristes de Saint Denisse 

de Laï, que les van estrenar per 

fer-se la fotografia del seu 

calendari anual. 

Agraïm el suport de l’Escola 

Guinardó SCCL, i especialment de 

la gent de Parvulari, que ens va 

cedir un espai per deixar el 

material.  

També volem donar les gràcies a 

un grup de nois i noies que, a 

començaments de setembre, van 

dedicar un matí a recomptar, 

distribuir, empaquetar i retolar 

adequadament tot el que s’havia 

d’enviar. Uri, Ferran, Núria, Albert, 

Guillem, Carles, Bernat, Júlia, 

Anna, Judit... moltes gràcies pel 

vostre temps! 

 

 

 

L’Arnau Clavera, infatigable col·laborador d’ADANE,  ha acabat el disseny 

del logotip d’ADANE- Moçambic i ja el tenim penjat a la web. 

 

 
  

ADANE-Moçambic ja té logotip 
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Aquest any, ADANE-Barcelona va ser convocada pel Districte de Nou Barris, concretament 
pel  senyor José  Luis  Torrevejano, per  a  participar en  l’elaboració del  PAD  2008-2010. 
A nosaltres, igual que a la resta d’entitats del districte, se’ns va demanar la participació i la 

col·laboració en l’elaboració d’aquest programa en allò que fa referència a l’àmbit de la 
Cooperació i la Solidaritat. Tots els assistents a la convocatòria van estar d’acord en 

participar-hi després de parlar-ne amb les seves respectives entitats. 
Aquestes són les propostes que Francesc Soler, en nom  

d’ADANE-Barcelona, va fer arribar al Consell   
 
 
1.- Modificar el redactat del primer eix, proposant el redactat següent: 

 
Donar suport a les entitats del Districte que treballen en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, la solidaritat i la construcció de pau, 
mitjançant el reforç de la seva estructura i el recolzament als projectes 
que desenvolupin. 

Dins d’aquest àmbit hi ha diferents iniciatives i activitats que ADANE 
proposa: 
1 Habilitar un espai comú per a totes les entitats del Districte que 

treballen en aquest àmbit que els permeti cobrir les seves necessitats 
bàsiques d’espai i afavoreixi la interacció entre elles. 

2 Com a objectiu general cal reivindicar la descentralització del 
Programa “Barcelona Solidària” de manera que els fons municipals 
per aquestes activitats puguin arribar a més entitats a través del 
Districte.  

3 En cas de no poder assolir l’objectiu anterior proposem que els fons 
del Districte es destinin a una activitat comuna que permeti que el 
rendiment (els diners obtinguts a l’acte) arribi a tothom que hi ha 
participat. 
 

2.- Quant a l’eix “Realitzar accions de sensibilització entorn als temes de 
cooperació i solidaritat”, proposem les activitats següents: 
 

4 Com a primera opció proposem que el Districte dediqui una jornada 
monogràfica a la “Cooperació, solidaritat i construcció de Pau” que 
permeti a les entitats donar a conèixer els seus projectes i acostar a 
veïns i veïnes les seves activitats. Es podria finançar amb els fons del 
Districte per aquest àmbit. 

Participació al programa 

d’Actuació de Districte 2008-2010 
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5 Com a segona opció i en l’àmbit de la Festa Major del Districte, dedicar 
un espai a la Cooperació, solidaritat i construcció de Pau, mitjançant 
activitats específiques (jornada, taller, taules rodones, etc..) i facilitant 
la presència  i visibilitat de les entitats. 

6 Facilitar un espai al butlletí municipal que s’envia a tothom perquè, de 
manera rotatòria, les entitats puguin difondre els seus projectes. 

7 Impulsar acords amb els centres educatius del Districte que permetin a 
les entitats poder explicar les seves activitats als nens i joves. 
 

3. Finalment, pel que fa al tercer eix, “Propiciar la creació d’espais de 
participació sobre temes de solidaritat”, proposem el següent: 
 

8 En primer lloc caldria conèixer quin serà el paper que un futur consell 
de Cooperació, Solidaritat i Construcció de Pau tindria: composició, 
atribucions, etc.. per tal de valorar l’adequació d’activar-lo de nou o no. 
En segon lloc, si es decideix tirar endavant el consell, caldria dotar-lo 
de pressupost suficient perquè pogués dur a terme activitats 
participatives en l’àmbit de la Cooperació, solidaritat i construcció de 
Pau. 

 
Una part important de les propostes realitzades per ADANE van ser incloses, 
finalment al PAD, -Pla d’Acció del Districte- Es pot consultar aquí: 
www.adaneong.org/mem08.htm 
 
 

 

Al mes d’octubre, el president d’Adane, Francesc Soler va estar convidat a 

participar també al Nou Pla Director de la Ciutat de Barcelona, a través d’un 

taller amb professionals de la cooperació i tècnics de l’Ajuntament.  

Finalment hi va anar el nostre col·laborador Miquel Navarro. Es van treure 

unes conclusions de la trobada i que ens van ser enviades posteriorment. 

ADANE va fer contactes amb dos grups: Cono Sur (que treballen a 

Sudamèrica en temes de cooperatives i microcrèdits) i Juristas sin Fronteras 

(que es van interessar molt pels nostres projectes). 

 

Nou Pla Director 
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Enguany hem demanat una 

subvenció de 20.000 € a 

l’Ajuntament de Torrelodones, 

Madrid, per al projecte de 

construcció i equipament del 

Centre Sociocultural de Dogou 

(Txad) que prèviament ens va ser 

denegat per l’Ajuntament de 

Barcelona, en la convocatòria de 

2008 de Barcelona Solidària.  

El projecte el va presentar ADANE-

Madrid i l’Ajuntament de 

Torrelodones ens l’ha 

subvencionat amb 14.400 euros. 

Sens dubte és un gran ajut per 

tirar endavant aquest centre ja 

que, amb aquests diner el podrem 

acabar i el podrem obrir a la 

població.  

 Agraïm aquesta nova mostra de 

suport i esperem poder seguir 

comptant amb la col·laboració 

d’un Ajuntament tan sensible en 

aquests temes. 

 

 

Durant aquest any ADANE ha estat convidada dos cops a participar en 

programes de ràdio. 

Al mes d’abril vam tenir un espai al programa Tots per tots de COM ràdio. 

L’emissió, prevista inicialment pel 13 de maig, va ser el 21 de maig, a les 

21.15 hores. En aquest programa en Francesc Soler, president d’ADANE 

Barcelona, va parlar de la nostra ONGD i dels projectes que tenim en curs.  

Si voleu sentir l’àudio del programa, o més 

informació del programa el podeu trobar a: 
www.adaneong.org/mem08.htm 

El 7 de novembre vam estar convidats per 

Ràdio Alternativa Barcelona al programa “De 

todo un poco” on van entrevistar el president.  

Els seus estudis estan ubicats al Centre Cívic 

La Bàscula, de la Zona Franca.   

Ajuntament de Torrelodones 

ADANE a la ràdio 
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Projecte Xarxa de Defensors dels 

Drets Humans a l’Àfrica Occidental 

 

La Xarxa de Defensors dels Drets 

Humans de l’Àfrica Occidental 

neix com a resposta a la iniciativa 

de les Nacions Unides en publicar-

se al febrer de 2002 la declaració 

de l’Assemblea General sobre el 

dret de les persones, institucions i 

pobles a la protecció dels drets 

humans i les llibertats 

universalment reconegudes. 

L’any 2005, a Dakar es van reunir 

nombrosos representants 

d’organitzacions de defensa dels 

drets humans de 16 països de 

l’Àfrica Occidental. Allà van decidir 

que cadascun dels països posés en 

marxa coalicions nacionals per tal 

d’agrupar a totes les entitats 

locals que treballen en defensa 

dels drets humans. D’aquella 

trobada va néixer el Réseau Ouest 

Africain des Défenseurs des Droits 

de l’Homme (ROADDH/ WHARDN). 

 

 

La Xarxa té com a missió la 

promoció, la protecció i la defensa 

dels defensors i les defensores 

dels drets humans en aquella 

regió. El seu objectiu és el 

d’afavorir el coneixement i la 

cooperació entre totes les 

organitzacions que treballen en 

defensa dels drets humans per tal 

de compartir les seves 

experiències i tenir més força i 

capacitat de resposta en la 

defensa i/o la violació dels 

mateixos, i fer-ne difusió als seus 

països. 

Com a continuació de l’Assemblea 

extraordinària de Banjul (de 

novembre de 2006) i de les 

Jornades a Togo (al febrer de 

2007), durant el 2008 s’han dut a 

terme les Jornades previstes a 

Libèria (al gener) i a Barcelona (a 

l’abril), finançades per l’Agència 

Catalana de Cooperació al  

Desenvolupament en la seva 

convocatòria de subvenció per a 

projectes de construcció de pau 

per realitzar en l'àmbit de la 

prevenció i gestió de conflictes 

violents i/o armats i la 

rehabilitació i reconciliació 

Projectes acabats l’any 2008 
Memòria 2008 
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postbèl·lica (2006).  

Jornades a Libèria 

Del 7 a l’11 de gener es van 

realitzar les jornades de la Xarxa a 

Libèria, adreçades a consolidar-la, 

a afavorir el coneixement i 

l’intercanvi entre les diferents 

entitats i  a millorar la formació 

dels seus activistes. 

La participació va ser notable, 

tenint en compte les dificultats 

que representa muntar unes 

jornades d’aquesta tipologia a 

Libèria: alts preus dels mitjans de 

transport, coalicions amb 

pressupostos petits de 

funcionament, dificultats per a 

algunes persones a l’hora de sortir 

del país... 

Les jornades van comptar amb 

ponents de la talla de la Sra. Reine 

Alapini- Gansou, el Sr. Abdoul 

Diallo Gadry, la Sra. Estella Nelson 

i el Sr. Diokgbéne Bomboma (en 

representació d’ADANE- 

Barcelona) -que també van ser 

presents a les Jornades de 

Barcelona- i també de Clement 

Voule, John Jukon, Prize McApreko 

Fourthson i Ireneo Naboka. 

Com a resultat  d’aquestes 

jornades es van incrementar les 

capacitats dels defensors, es va 

accedir a la recerca de nous 

materials, a l’exposició de noves 

estratègies en els mecanismes de 

protecció dels Drets Humans a la 

regió i a la posada en comú de 

noves idees per a la promoció i 

protecció dels Drets Humans. Cal 

destacar la participació de la 

Comissionada Especial per als 

Defensors dels DDHH de la Unió 

Africana, Sra. Reine Alapini- 

Gansou, que va fer especial 

incidència en la vulnerabilitat de la 

dona i en la necessitat de 

prioritzar l’educació per tal de 

donar poder a les dones i reclamar 

els seus drets quan són violats.  

Jornades a Barcelona 

Durant els dies 7 i 8 d’abril, al Pati 

Manning, es van dur a terme les 



 

14 
 

Memòria 2008 

Jornades de la Xarxa dels Defensors dels Drets Humans a 

Barcelona,  en col·laboració amb 

el Centre d’Estudis Africans de 

Barcelona (CEA), del qual podeu 

trobar més informació a: 

www.adaneong.org/mem08.htm 

El dia 7 d’abril, Màrius Serra –

enigmista, escriptor i 

col·laborador d’ADANE-

Barcelona- va fer la presentació de 

les jornades al Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, 

acompanyat per Francesc Soler i 

els membres de la Xarxa. 

A la tarda, en presència de la Sra. 

Lola López -Coordinadora del 

Centre d’Estudis Africans de 

Barcelona (CEA)- i del Sr. Francesc 

Soler -President d’ADANE-

Barcelona-, el Sr. David Minoves -

Director general de Cooperació al 

Desenvolupament i Acció 

Humanitària de la Generalitat de 

Catalunya- va inaugurar les 

Jornades. 

A continuació, presentaren les 

seves ponències el Sr. Abdoul 

Diallo Gadiry. President de la 

Xarxa. Conseller de 

l’Administració General del Grup 

de Premsa Le Lynx-La Lance. 

Membre del Secretariat Executiu 

Nacional de l’Organisation 

Guinéenne de défense des Droits 

de l’Homme et du citoyen (OGDH) 

i el Sr. Diokgbéne Bomboma. 

Llicenciat en Dret. Màster 

Internacional de Estudios sobre la 

Paz y el Desarrollo. Coordinador 

d’Adane en el projecte de la Xarxa 

 

El dia 8 s’inicià la jornada amb la 

intervenció de  

la Sra. Reine Alapini-Gansou. 

Advocada. Comissionada Especial 

per als Defensors dels DDHH a la 

Comission Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples(CADHP), 

de la Unió Africana. Membre de la 

Xarxa Femme, Droit et 

Développement en Afrique-Bénin 

 
 Página 7 
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(WiLDAF/FeDDAF-Bénin. 

Seguidament, el Sr. Antoni Castel 

-Professor de Ciències de la 

Comunicació la UAB. Observatori 

sobre la Cobertura Informativa 

dels Conflictes (OCC)- moderà una 

taula rodona on intervingueren 

tots els ponents i un tron 

d’intervenció que comptà amb la 

participació dels assistents a les 

Jornades. 

La Sra. Helena Oliván, de l'Oficina 

de Promoció de la Pau i els Drets 

Humans de la Generalitat de 

Catalunya fou l’encarregada de 

clausurar-les. 

També hi havia d’intervenir la Sra. 

Estella Nelson. Periodista. 

Directora de Liberia Women Media 

Action Committee. Presidenta de 

Swanee’s Women Coalition of 

Liberia. Problemes d’enllaços en 

els vols que l’havien de portar fins 

a Barcelona, no van permetre que 

pogués fer la ponència prevista. 

La feina conjunta realitzada per 

ADANE- Barcelona, ADANE-

Cantabria, Ecos do Sur d’A Coruña 

i Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad 

Internacional del País Basc per tal 

de donar ressò al projecte de la 

Xarxa de Defensors dels Drets 

Humans a l’Àfrica Occidental va 

possibilitar:  

La realització de la xerrada - 

col·loqui “La defensa de los 

Derechos Humanos en África 

occidental”, promoguda per la 

“Escuela Tomás y Valiente” de 

Vitoria y SI, el dia 9 d’abril 

La realització d’una Jornada a 

Cantàbria on el dia 10 d’abril, els 

representants de la Xarxa van ser 

rebuts a la seu del Parlamento de 

Cantabria pel seu president, el Sr. 

Miguel Ángel Palacio, i van fer una 

xerrada a la seu de CCOO de 

Santander 

La realització d’una jornada a A  

Coruña que, amb el nom de   

“África habla sobre Derechos 

Humanos y Migraciones. Jornada 
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sobre el papel de la Red de 

Defensores ROADDH" es va dur a 

terme a la seu de la 

Fundación Paideia el dia 12 

d’abril. També es dugué a terme 

una roda de premsa a la 

Fundación Caixa Galicia. A aquesta 

jornada hi assitiren dos membres 

d'ADANE-Barcelona i dos del CEA 

(Centre d'Estudis Africans).  

La realització d’una ponència a la 

Càtedra UNESCO de la Universitat 

 Jaume I de Castelló, el dia 14 

d’abril. Aquestes jornades han 

servit per donar a conèixer la 

xarxa i aproximar-nos a la 

situació del drets humans a 

l’Àfrica Occidental en veu dels 

seus protagonistes, tot fent 

especial incidència en aquells 

aspectes que afecten directament 

les dones i que són impulsats i 

gestionats per dones. 

Alhora, han estat la cloenda d’un 

projecte més ampli que té com a 

objectiu general la construcció de 

la pau i la prevenció i gestió de 

conflictes.  

 

 

Exposició de bàtiks a  

l’Hospital del Mar de Barcelona 

Tal i com estava previst, el dia 1  

d’abril vam trobar-nos a l’Hospital  

del Mar de Barcelona per muntar 

l’exposició  de  bàtiks  al  seu 

passadís central. 

Entre   els  29  bàtiks   exposats  

hi  vam  penjar  també  plafons   

informatius de l’ONGD i dels  

 

 

projectes executats i en curs. 

L’activitat ens va permetre 

recaptar 620 euros. 

  

Memòria 2008 

 

Activitats realitzades l’any 2008 
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Festa de l’ACEM  

El dia 26 d’abril, l’ACEM -

Associació de Comerciants de 

l’Entorn del Mercat del Guinardó-   

va celebrar la seva festa anual. Hi 

va haver curses, concursos i 

activitats diverses. L’Escola 

Guinardó, que col·labora  

habitualment amb ADANE, també 

hi va participar oferint al barri la 

seva tradicional xocolatada.  

Gràcies a la participació la Begoña 

i la Júlia, que es van oferir per 

estar a la paradeta, ADANE-

Barcelona també va ser a la festa 

oferint informació i marxandatge 

de l’entitat.  En total es van recollir 

uns 100 euros. 

 

Exposició de bàtiks a l’Àrea 

Cultural Oriol  

El 23 de maig vam ser convidats a 

participar en una de les activitats 

de l’Àrea Cultural Oriol de Sta. 

Coloma de Gramenet.  Aquest 

centre, dirigit per Josep Lluís 

Socias, organitza activitats de 

tipus cultural i social per a 

persones de diferents edats.  

Francesc Soler hi va fer la 

presentació de l’ONGD: objectius, 

funcionament, projectes duts a 

terme, projectes en marxa... i, 

seguidament, s’inaugurà 

l’exposició de bàtiks que es va 

mantenir fins al 17 de juny i ens 

va permetre aconseguir 440€ més 

per als nostres projectes. 

 

Festa Major de Nou Barris  

El dia 1 de juny, per primera 

vegada, ADANE-Barcelona havia 

estat convidada pel Districte de 

Nou Barris a participar a la Festa 

Major de Nou Barris amb el 

muntatge d’un estand informatiu i 

de sensibilització situat al Parc 

Central de Nou Barris.  

En aquest cas, la pluja ens va 

jugar una mala passada i va 

impedir que es duguessin a terme 

les activitats programades. 

Esperem poder ser-hi presents el 

2009!  

 

Muntant paradetes  

Durant el mes de juny ADANE va 

tenir representació a la Mostra de 

l’Associació de Botiguers de l’Eix 

Maragall (6 de juny) i del Congrés 

(7 de juny). El nostre marxandatge 

ens va permetre recollir-hi uns  

270 euros. 

 

Página 9 
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Festa Major dels Indians  

Durant el mes de setembre, 

coincidint amb les Festes de la 

Mercè, va celebrar-se la Festa 

Major del Barri dels Indians. 

ADANE hi va tenir representació 

amb una paradeta dins l’espai de 

la mostra de comerciants i 

associacions del barri, ubicada al 

carrer Jordi de St. Jordi, on vam 

aconseguir uns 300 euros. 

En aquesta ocasió, a més, vam 

poder contactar amb la regidora 

de cooperació de Sant Andreu, que 

es va comprometre a convidar la 

nostra ONGD a participar en la 

Setmana de la cooperació del 

Districte. 

 

4a Festa x Àfrica a Igualada 

Per segon any consecutiu ADANE-

Barcelona ha estat present a la 

Festa x Àfrica celebrada a Igualada 

el passat 5 de juliol. 

Com l’any passat, aquest acte de 

sensibilització ha estat emmarcat 

en l’European  Balloon Festival, 

que enguany celebrava la seva XIIa 

edició. Hi va haver estands, 

activitats, espectacles, música, 

tallers... naturalment, de temàtica 

africana. 

Aquest cop hi vam aconseguir uns 

670 euros. 

 

Festes de La Mercè a Barcelona  

Aquest any, a diferència dels 

altres, la Direcció de Participació i 

Associacionisme de l’Ajuntament 

de Barcelona va decidir que els 

tradicionals estands de la Plaça de 

Catalunya fossin només espais 

informatius i no hi va permetre 

l’oferta de marxandatge. 

Per tal que les entitats participants 

poguessin oferir els seus 

productes als visitants, va decidir 

centralitzar-los tots en una carpa 

que va actuar com a Botiga de la 

XIII Mostra d’Associacions de 

Barcelona  i va contractar una 

empresa encarregada de la gestió, 

organització i logística de la 

mateixa. Per raons d’espai, cada 

entitat podia oferir, només, cinc 

productes de marxandatge. 
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Amb aquesta nova organització no 

es va aconseguir l’objectiu que va 

promoure el canvi: facilitar 

l’apropament dels visitants i 

l’intercanvi d’informació entre el 

públic i les entitats. Altres anys, 

l’oferta de marxandatge 

propiciava l’acostament de la gent 

i afavoria el diàleg i la difusió ja 

que donava peu a comentar 

l’origen del material i els països o 

projectes als quals anirien 

destinats els fons que 

s’aconseguissin.  

Enguany l’afluència de visitants i 

els diners obtinguts han estat 

notablement inferiors als de les 

darreres edicions ja que només es 

van aconseguir 260 €.  

 

Festa dels Drets dels Infants  a 

Nou Barris 

Al novembre vam ser convidats pel 

Districte de Nou Barris a participar 

de la festa que va organitzar 

l’Ajuntament de Barcelona per tal 

de commemorar el Dia 

Internacional dels Drets dels 

Infants i el dia 23 vam tenir a la 

nostra disposició un estand a la 

Plaça de la Seu del Districte.  

Gràcies a la col·laboració de 

l’Helena, que ens va fer uns 

magnífics dibuixos, vam poder 

oferir als nens i nenes la 

possibilitat de jugar al “tres en 

ratlla “ o de pintar i relacionar 

unes imatges, tot reflexionant 

davant les diferències encara 

existents entre els països dels 

anomenats primer i tercer món, 

pel que fa a drets fonamentals 

com ara l’alimentació, l’accés a 

aigua potable, l’educació i la 

sanitat.

  

Memòria 2008 
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Biblioteca de l’Escola de 

Secundària de Magoanine 

No hi ha hagut cap avenç 

significatiu en aquest projecte. La 

intenció és seguir fent. A poc a 

poc, amb petites aportacions que 

li puguin anar donant alguna 

empenta. 

 

Projecte Centre Sociocultural en 

Dogou, Txad 

Si a la memòria de l’any passat us 

mostràvem les imatges de 

l’amfiteatre construït, ara ja us 

podem fer arribar les de la 

biblioteca, que ja està construïda i 

a la qual ja hi ha arribat els 

primers llibres.  

 

Al llarg de l’any, hem treballat per 

aconseguir els fons necessaris per  

acabar  la  sala  polivalent  i  les 

 

latrines i, a poc a poc, entre totes 

les ADANE ho hem aconseguit. 

Hores d’ara, disposem dels diners 

necessaris per construir i equipar 

les infraestructures pendents. 

Esperem poder mostrar-vos-en 

imatges a la memòria del 2009. 

Han donat suport econòmic a 

aquest projecte els Ajuntaments 

de Piélagos, Bareyo, Santa Maria 

Cayón, Castrourdiales, Comillas, 

Brañoseras, Pesquera, Camargo, 

Reinosa, Santander, Santoña i 

Campogiro, així com les 

parròquies de Reinosa i 

Campogiro, i Radio Tres Mares, a 

través d’ADANE-Cantabria. També 

ha donat suport l’Ajuntament de 

Torrelodones, gràcies a la feina 

conjunta entre ADANE-Barcelona i 

ADANE-Madrid i a través 

d’aquesta última. 

A la vegada, tenim la col·laboració 

de l’empresa Airun, Infrastructures 

i serveis de Barcelona i l’empresa 

Seguros Atocha de Madrid a través 

d’ADANE-Barcelona. 

  

Projectes oberts 
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Curs virtual “Comprendre Àfrica” 

Desprès de moltes hores de feina, 

preparació, reunions, negociacions 

i mals de cap, finalment, el curs 

virtual “Comprendre Àfrica” es 

realitzarà entre els mesos de març 

i juny  de 2009. 

 

Promotors: Les ONGD Nazioarteko 

Elkartasuna-Solidaridad 

Internacional del País Basc i 

ADANE -Amics per al 

Desenvolupament a l'Àfrica Negra- 

Socis acadèmics: CEA -Centre 

d'Estudis Africans- i l'UPV/EHU -

Universitat del País Basc- 

Plataforma tecnològica: UOC -

Universitat Oberta de Catalunya- 

Finançadors: Ajuntament de 

Basauri, Ajuntament de Irún  i 

ACCD -Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament. 

Generalitat de Catalunya- 

Esperem començar a fer-ne 

difusió al febrer i, tot seguit 

iniciarem els processos de 

matriculació. 

Creació d’una Cooperativa 

agroalimentària a Kélo 

En aquest nou projecte volem 

donar suport a la iniciativa de 950 

persones (346 homes i 604 dones) 

que organitzats en 28 agrupacions 

ens han demanat suport per a 

dissenyar i posar en funcionament 

diverses activitats agrícoles, 

ramaderes i comercials i crear una 

Cooperativa Agroalimentària 

Comunitària. 

La iniciativa sorgeix després d’una 

llarga feina de reflexió al voltant 

de la responsabilitat i 

l’autosuficiència, que s’inicia l’any 

2006.  

Al 2007 es tracta el tema des d’un 

altre angle i se l’anomena “La 

corresponsabilitat”. No n’hi ha 

prou en avançar cap a la 

independència econòmica de les 

infraestructures pròpies. S’entén 

aquesta independència econòmica 

com a conseqüència de la 

iniciativa, la implicació, la 

responsabilitat i el compromís de 

cada individu en les actuacions 

comunitàries, sense limitar-se 

només a demanar.   

L’any 2008, ja en el marc del nou 

Centre Sociocultural de Saint 
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Cyrille, els representants de 20 

agrupacions es reuneixen per 

grups lingüístics i presenten 

possibles activitats generadores 

d’ingressos que són analitzades 

entre totes i tots. 

 

El 16 de juny es realitza una 

conferència/debat “La pobresa 

d’un país: crueltat natural o 

voluntat humana”, presentada per 

Bekayo Samuel, responsable de 

l’antena de Kélo d’Assaild/Proadel. 

Assaild és una ONG local que 

treballa amb Proadel, que és un 

projecte de suport a iniciatives 

locals, subvencionat principalment 

per França. 

El resultat és el compromís dels 

representants de prendre entre les 

seves mans el seu propi 

desenvolupament i el de les seves 

comunitats  acordant que una part 

dels beneficis de les activitats que 

es començaran -que seran 

generadores d’ingressos- ajudin a 

impulsar activitats socials actuals 

o futures de les diferents 

comunitats. 

Hores d’ara, aquest projecte ja 

compta amb el suport de 

l’empresa Airun (esmentada 

anteriorment) i de l’Escola 

Guinardó SCCL que, al mes de 

juliol, va  acordar en Claustre que 

l’eix temàtic de totes les festes 

escolars d’enguany sigui Àfrica i 

que en tots els cursos (des de P-3 

fins a 4t d’ESO) es faci un treball  

de coneixement i sensibilització –

especialment del Txad- encaminat 

a aconseguir que la comunitat 

educativa s’impliqui en el projecte 

i sigui capaç de renunciar a alguna 

cosa d’aquelles que realment no 

ens calen, per col·laborar-hi. Més 

informació a la pàgina web: 

 
www.adaneong.org/mem08.htm
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Treballarem per tal de buscar finançament per anar acabant els projectes 

que tenim engegats. 

Valorarem les propostes de nous projectes que ens vagin arribant des de 

Moçambic, des de Txad o des de la Xarxa WHARDNET i iniciarem els que 

veiem viables i assumibles. 

En la línia del que va ser la de l’Hospital del Mar, està previst que al febrer de 

2009 puguem fer una altra exposició de bàtiks, aquesta vegada, a l’Hospital 

de l’Esperança de Barcelona. 

 

Memòria econòmica 2008 

 

Durant l’any 2009 

Totes les dades a www.adaneong.org/mem08.htm 
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Els nostres amics i col·laboradors: 
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