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ADANE
Amics per al Desenvolupament
Àfrica Negra
a l’À

L’Agustín Bomboma és togolès, però porta ja uns quants anys entre
nosaltres. Està directament vinculat a ADANE a través del Carlos
Gangas que el va conèixer quan estava treballant a Togo.
L’Agus és llicenciat en dret, Màster Internacional de Estudios sobre
la Paz y el Desarrollo por el Centro Internacional Bancaja para la Paz
y el Desarrollo (CIBPD) i la Universitat Jaume I (UJI) i està finalitzant
el doctorat europeu pel mateix centre amb una tesi sobre la realitat
de l’ensenyament al continent africà.
Ha realitzant nombroses intervencions públiques per explicar la seva opinió, sempre crítica
i constructiva sobre les realitats africanes i ha participat en diferents fòrums i conferències.
Col·labora amb ADANE des de fa més de 5 anys i, actualment, coordina el projecte sobre la
xarxa dels defensors del Drets Humans a la qual la nostra entitat dona suport. Cal dir que la
seva disponibilitat i els seus coneixements han estat claus perquè aquest ambiciós projecte
tiri endavant.

¿UN NUEVO RETO?
El proyecto al que ADANE, con la ayuda financiera de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), ha decidido dar
soporte a la Red de protección de los defensores de los Derechos Humanos en el África
Occidental, supone, en la lógica de este mundo que lo compartimenta todo, un punto y
aparte en la trayectoria de esta organización.
Porque sea como “AMIGOS DE LA MISIÓN
CATÓLICA DE DAPAONG”, o como “AMIGOS PARA EL DESARROLLO EN EL ÁFRICA NEGRA”, la organización había desarrollado, hasta en este momento, la mayor parte por no decir casi toda su actividad en el
campo de lo que se ha venido llamando “lo
social”.
Pero, a nuestro modo de ver, la teoría del
punto y aparte o del nuevo reto como se le
quiera denominar, es un sinsentido. Porque
construir y equipar escuelas, centros sociales o centros de protección maternal e infan-

til, ¿no es acaso obrar para la realización
efectiva de lo que se venido llamando “derechos económicos, sociales y culturales”?
Esta visión nuestra parece tener el respaldo
de la ACCD que lejos de embarazarse de
consideraciones entorno a una supuesta
inexperiencia de ADANE en este campo, no
dudó en aportar su apoyo económico al proyecto.
Y a pesar de las dificultades inherentes a
cualquier proyecto de esta naturaleza donde
personas de distintos horizontes, credos y
agendas tienen que co-operar, la maquinaria del proyecto avanza lenta pero segura
hacia su término. Ya se ha dado el primer y
más difícil paso en este camino con la celebración del taller de formación en Togo. El
siguiente paso será la realización del taller
de Liberia con la lección bien aprendida de
los desajustes que hubo en Togo.

Ahora bien una preocupación a la que cabe
responder, y que a menudo se nos presenta
bajo el aspecto de un dilema es la que consiste en preguntarse si la construcción y el
equipamiento de centros educativos y de salud ya contribuye a la realización de los derechos humanos por qué cambiar de rumbo.
A esta preocupación cabría contestar primero que dar soporte a una red de protección
de defensores de los derechos humanos no
es cambiar de rumbo sino más bien dar un
paso más en la misma dirección. Luego decir que aunque se pueda entender esta clase de preocupación en el marco de un contexto regido por la inmediatez de los resulta-

dos, cabe señalar sin embargo que es una
visión que falta de perspectiva. Para cualquiera que conozca un poco la región del África
Occidental, quién hubiera dicho hace veinte
años que esta zona sufriría guerras como las
de Liberia, Sierra Leona o Costa de Marfil; o
quién hubiera vaticinado la explosiva situación que vive actualmente Guinea Conakry.
Creo que pocos observadores; y no obstante ocurrió a la nariz y a la barba de todos. Por
eso contribuir a la emergencia de una sociedad civil consciente, lúcida y responsable es
tanto una apuesta para el presente como para
el futuro de esta región y de ahí del continente en su conjunto.
Agustín Bombona

Notícies 2006
Canvi de càrrecs
Durant el mes de febrer es va procedir a la
renovació de càrrecs dins la Junta d’ADANE.
En Joaquín Antúnez i en Josep Lluís Méndez
van deixar d’ocupar els càrrecs de tresorer i
president, respectivament, per passar a ser
socis fundadors d’ADANE, associació creada
al 1992, ara farà 14 anys. Es van nomenar
per substituir els càrrecs sortints i exercir les
responsabilitats derivades de l’organització

Les aportacions econòmiques
fetes a Adane-Barcelona desgraven
El reconeixement oficial d’Adane com a
ONGD possibilita que, ja enguany, els socis
puguin desgravar les aportacions
econòmiques fetes a l’entitat.
Les donacions fetes a ADANE desgraven un
25% a les persones privades en la seva
declaració de la renda i un 33% en l’impost
de societats de les empreses.

de l’entitat, les persones següents: president,
Francesc X. Soler; tresorer, Josep M. Clavera;
secretària, l’Olga Felipe; vocals, Maite
Comalat i Mireia Pablo. A la reunió de la junta
a la qual es van realitzar els canvis de càrrecs,
es va manifestar l’agraïment de tots i totes
vers el Joaquín i el Josep Lluís per la feina
realitzada i se’ls va lliurar un petit obsequi en
senyal de reconeixement.

Ja podem dir que som, formalment,
una ONGD
A meitat de 2006, vam sol·licitar la inscripció
de l’associació en el Registre d’organitzacions
no governamentals per al desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya. Després de
valorar la documentació aportada, ens la van

Creació d’una ADANE-Moçambique
Per tal que la feina iniciada a Moçambic tingui
continuïtat es va detectar la necessitat de
crear una Adane-Moçambic capaç de
gestionar els projectes in situ. Els nostres
col·laboradors (Manel i Dio) van anar fent
contactes amb persones de la seva confiança
i, hores d’ara, malgrat que encara no han
pogut finalitzar tots els tràmits necessaris per
legalitzar-la, l’associació ja està capacitada
per operar a Moçambic. Actualment ja compta
amb 10 membres moçambicans que, a més
de treballar-hi voluntàriament -com nosaltres, col·laboren econòmicament en el seu
manteniment. El president és en Dio i es
diuen “Amigos para o Desenvolvimento de
Africa”.

acceptar i ens van atorgar el número 94.
Aquest fet suposa el reconeixement
institucional de la nostra associació legalment constituïda des dels seus iniciscom a ONGD i ens permetrà obrir el camp a
l’hora de sol·licitar subvencions per als
diferents projectes ja que és equiparable al
registre oficial estatal de l’AECI (Agencia
Española de Cooperación Internacional).

Dio Manhiça

2006: darrer any del Manel a
Moçambic
Aquest passat gener en Manel Tenes,

ha estat disposada a donar un cop de mà

voluntari col·laborador d’ADANE a Moçambic,

quan ha calgut. A tots dos: GRÀCIES !!!

ha retornat a Barcelona. Al seu darrera deixa
una gran tasca que Adane-Moçambique
haurà de continuar.
Des d’aquestes pàgines volem deixar
constància del nostre reconeixement al Manel
per la professionalitat i l’eficàcia amb què ha
treballat i, alhora, volem agrair-li la seva
dedicació, que ha anat molt més enllà del que
s’havia acordat inicialment. Volem també
agrair la col·laboració de la Rosa que sempre

Manel Tenes

Projectes 2006
Projectes tancats
Aula d’informàtica de l’Escola de Secundària de Magoanine
Es va acabar d’equipar l’aula d’informàtica i
es va dotar de connexió a Internet de banda
ampla, ADSL.
Durant el curs passat ja es van dur a terme
tres cursos destinats a alumnes, professorat
i habitants del barri en els quals van participar
unes 80 persones.
Al llarg del curs 2007 –recordeu que per a
ells el curs comença al febrer- l’escola
disposarà de 3 professors d’informàtica que
impartiran 2 cursos amb un total de 50

alumnes de l’escola, 20 alumnes de fora de
l’escola i 15 professors i professores.
Les tarifes acordades pel Consell Escolar,
més assequibles per a l’alumnat i el
professorat de l’escola, permeten que els
habitants de Magoanine, d’Albacine i d’As
Mahotas tinguin accés a aquesta capacitació
i a aquest servei, alhora que permeten cobrir
les despeses de manteniment de l’aula i el
pagament de la connexió a Internet.

Aula d’informàtica de l’Escola de Secundària

Millora de les infraestructures de l’escola d’Albacine
Es va dotar l’escola d’electricitat, es va
aprofundir el pou i es va dotar amb una
bomba d’aigua elèctrica.
Això ha permès utilitzar de nou dels sanitaris
–tancats per manca d’aigua- i l’obertura de
fonts d’aigua potable que contribuiran a
disminuir la proliferació de malalties causades
per paràsits intestinals.

També s’ha construït un camp d’esports. Ara
l’escola ja té assignat un professor d’Educació
Física i l’alumnat del centre participa en el
ZIPE –zona d’influència pedagògica- amb
dos equips de futbol, dos equips d’atletisme i
un grup de dansa.
Finalment, es va construir també el mur de
protecció que envolta tot el recinte de l’escola.

Treballs de dotació d’electricitat a l’escola.

No es va poder fer tal i com estava inicialment
previst ja que el perímetre de l’escola és molt
gran i no vam aconseguir tot el finançament
necessari, però es va poder construir una
tanca que millora notablement la seguretat
del recinte i la de dels alumnes i professors.
Aquest projecte millora les condicions
educatives i sanitàries de 400 alumnes
d’entre 11 i 15 anys -dels quals el 69 ’96%
són, actualment, noies-, d’11 persones
comptant personal docent i no docent -d’entre
les quals el 27’27% són, actualment, donesi de 200 habitants del barri que accediran als
cursos d’alfabetització d’adults cada any i que
són majoritàriament dones.
Aquests dos projectes han tingut un pressupost
final de 108.550,00 ˛ i per a la seva execució,
Adane-Barcelona ha comptat amb el suport

econòmic de 30.000 ˛ concedit per l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament
–ACCD- en la convocatòria de 2005.

Camp d’esports

Mur de protecció.

Aprofundiment del pou.

Projectes oberts
Projecte Biblioteca de l’Escola de Secundària de Magoanine
A poc a poc, anem equipant la biblioteca de
l’escola amb llibres provinents d’aportacions
realitzades per diferents entitats amb les
quals hem fet activitats que més endavant
trobareu detallades. Malgrat això, la biblioteca
encara no és plena i seguim treballant per
dotar-la adequadament.
Per a nosaltres aquest projecte és important
perquè posa a l’abast dels nois i noies de

l’escola llibres de text i altres materials de
consulta als quals no poden accedir per
mitjans propis i ofereix un servei als habitants
del barri i dels barris propers. Per als
possibles finançadors, però, no és una
necessitat bàsica i, de moment, no hem
aconseguit cap subvenció que ens permeti
acabar-lo.

Biblioteca de l’Escola de Secundària.

Projecte Xarxa Defensors dels Drets Humans a l’Àfrica Occidental
La Xarxa de suport als Defensors dels Drets
Humans té com a objectius principals:
l’enfortiment de la pròpia xarxa, facilitant el
contacte entre els membres dels diferents
països; la formació dels activistes en matèria
de drets humans i l’elaboració de protocols
d’actuació davant la violació dels drets
humans a l’Àfrica. Actualment aquesta Xarxa
està formada per la coalició de disset països
africans.
ADANE, juntament amb el Centre d’Estudis
Africans (CEA) està donant suport tant a la
creació com a la difusió d’aquesta Xarxa, amb

el finançament de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
Els representants a l’Àfrica són l’Agustín
Bomboma (ADANE), especialista en drets
humans i desenvolupament, i en David
Puigmartí, membre de Nacioarteko
Alcartasuna (Solidaridad Internacional) que
també col·labora en el projecte.
A finals de febrer de 2007 es va realitzar la
primera sessió de formació i capacitació de
la xarxa. Va tenir lloc a la ciutat de Kpalimé,
al centre de Togo i va comptar amb
l’assistència de més d’una trentena

d’activistes de diferents països (Togo, Costa
de Marfil, Libèria, Guinea Conakry, etc..) La
sessió va tenir una durada de 5 dies i va
comptar, entre d’altres, amb l’assistència de
Reine ALAPINI-GANSOU, comissionada
especial per als drets humans i dels pobles
de la Unió Africana. En representació
d’ADANE va assistir a les jornades l’Agustin
Bomboma. En l’escrit que encapçala aquesta
memòria hi podeu trobar una reflexió seva

sobre el projecte.
El pressupost total per a la realització
d’aquest projecte és de 145.650 ˛. Hem
comptat una vegada més amb el suport de
l’ACCD que, dins de la convocatòria de
construcció de pau, ens ha atorgat una
subvenció de 70.000 ˛ i estem treballant amb
Solidaridad Nacional per aconseguir altres
ajudes econòmiques.

Projecte Escola i Centre Sòciocultural a Txad
Un cop identificades les necessitats de la

que serviran per construir i equipar l’escola i

zona, hem iniciat la construcció i equipament

el Centre Sòciocultural. Han donat suport

d’una escola de primària que comptarà amb

financer a aquest projecte la Diputación Foral

7 aules de classe i d’un centre sociocultural

de Álava, la Comunidad Autónoma de

als afores de la ciutat de Kélo. El termini per

Cantabria i l’Ajuntament de Santander, entre

a la construcció i l’equipament de tots dos

d’altres.

projectes és de dos anys.

Gràcies a la col·laboració d’una persona

El pressupost total d’aquests dos projectes

vinculada a la nostra entitat, Adane-

és de 494.000 ˛. A partir dels projectes

Barcelona va presentar un projecte a la

presentats per Nazioarteko Elkartasuna

convocatòria de cooperació internacional de

(Solidaridad Internacional) del País Basc -en

l’Ajuntament de Torrelodones que va ser

conveni amb Adane-Barcelona- i per Adane-

aprovada amb 7.650 ˛. Els fons serviran per

Cantàbria s’han aconseguit més de 300.000˛

a equipar l’escola.

Escola actual.

Treballs de construcció de la nova escola.

Activitats 2006
Festa de cap d’any solidària
Gràcies a un dels membres d’AdaneBarcelona, la festa de fi d’any celebrada a
la Sala Venus de Barcelona, va tornar a ser
solidària.
L’organització va destinar 120 ˛ -el 5%
dels guanys obtinguts- als projectes
d’Adane i en l’entrada hi constava la
donació i logo de l’entitat.

Per Sant Jordi, a l’Escola
Guinardó
El Grup de Solidaritat de l’escola, format
per noies i nois d’ESO, va muntar una cop
més una paradeta amb productes de
comerç just procedents del Setem i van
decidir fer la donació dels guanys obtinguts,
als projectes d’Adane. Per tal que
poguessin conèixer la destinació dels
diners aportats, ens vam trobar un migdia i
els vam explicar els projectes que teníem
en funcionament.
El dia de la festa, al costat de la seva, hi
vam poder muntar també la nostra
paradeta amb marxandatge d’Adane. El
total vam aconseguir 369,22 ˛. Gràcies a
totes i tots!

activitats i vam comentar la possibilitat
d’emprendre algun projecte conjunt.

A les Festes de Gràcia
A l’agost, vam ser a les Festes de Gràcia.
Els veïns i veïnes del carrer Tordera van
acordar fer un carrer solidari i destinar la
recaptació de les activitats d’un dia a una
ONG.
Els vam presentar el projecte de la Biblioteca
de l’Escola de Secundària de Magoanine, els
va agradar i el diumenge, dia 20 d’agost hi
vam muntar un estand informatiu i amb
marxandatge. En total vam aconseguir recollir
550 ˛ que van estar enviats a Maputo per
seguir omplint la biblioteca.

I un any més... a la Mercè!
Un any més ADANE ha estat present a la
Xla Mostra d’Entitats de les Festes de la
Mercè organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona i celebrada els dies 23, 24 i 25 de
setembre a la plaça de Catalunya. L’estand
informatiu i d’oferta de marxandatge va tenir
molt d’èxit i hi vam recaptar uns 2.175 ˛ que
van ser destinats als projectes que en aquell
moment estaven en marxa.

Paradeta a Begues

Per Nadal, al CEIP Santiago Rusiñol

El 15 de juliol vam participar en la II Fira
Solidària organitzada per l’Ajuntament de
Begues, amb el muntatge d’un estand
informatiu i de venda de marxandatge. Vam
recaptar 100 ˛ que van ser destinats a la
Biblioteca de Magoanine.
També vam contactar amb la regidora de
solidaritat de l’Ajuntament de Begues que es
va mostrar interessada en les nostres

L’AMPA d’aquesta escola, situada a Nou
Barris, va contactar amb nosaltres per tal de
conèixer els nostres projectes i per fer-nos
una proposta de feina conjunta de cara a la
celebració de les jornades solidàries que
habitualment organitzen abans de Nadal.
Des d’ADANE ens vam encarregar de fer una
proposta d’activitats dirigida al Claustre,
encaminada a treballar el tema de l’educació

en els diferents cursos i de muntar un tauler
informatiu per tal de donar a conèixer les nostres
activitats. El dia 20 de desembre, el Francesc i
el Dio van compartir la tarda amb l’alumnat de
Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària per tal
d’explicar-los com es viu a Moçambic i per
donar-los a conèixer la nostra tasca.
L’AMPA de l’escola va recollir tota mena
d’objectes i va organitzar una tómbola
solidària gràcies a la qual es van recollir 360
˛ que, previ acord, s’han utilitzat per comprar
llibres per a la Biblioteca de l’Escola de
Secundària de Magoanine.
Des d’aquí, el nostre agraiment a l’AMPA, a
la comunitat educativa i a totes les famílies
per la seva col·laboració.

Campus per la Pau i la Solidaritat
Al juliol de 2006, la UOC –Universitat Oberta
de Catalunya- va presentar el Campus per la
Pau i la Solidaritat, que renova l’anterior
Campus for Peace. Aquest és un mitjà
d’assessorament i recerca en el
desenvolupament i la implantació de l’ús de
les tecnologies de la informació en la
cooperació. Ofereix un espai virtual a les
entitats sense finalitat de lucre i gestiona
projectes per a hostatjar oficines virtuals i
accions de cooperació.
Adane-Barcelona, que ja formava part del
Campus for Peace, també té un espai virtual
en aquest nou Campus.

Seminari d’interculturalitat al Centre
d’Estudis Africans (CEA)
Francesc Soler, va participar en nom
d’ADANE en el seminari “Interculturalitat i cooperació: Noves vies de relació ÀfricaCatalunya” organitzat pel CEA.
El seminari era la conclusió d’un estudi
realitzat entre totes les oenegés catalanes

que treballen al continent africà i va comptar
amb l’assistència de destacats intel·lectuals
africans i catalans.
La principal conclusió que se’n va extreure
va ser que encara tenim una visió molt parcial
del continent, que cal potenciar el seu
coneixement i que, sobretot, cal caminar cap
a una veritable co-operació; és a dir, cal
treballar recíprocament -d’igual a igual- i
superar el model de donant-receptor.

Formació en cooperació
Una persona d’Adane-Moçambique, una altra
d’Adane-Cantabria i una altra d’AdaneBarcelona, van iniciar un postgrau de Tècnic
en planificació de projectes de desenvolupament, ofert per la UOC, i impartit per la
Creu Roja. Això permetrà millorar els seus
coneixements sobre la metodologia dels
projectes de cooperació, eina imprescindible
per a la nostra feina.
L’ACCD -Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament- , en la convocatòria adreçada a actuacions de les organitzacions no
governamentals catalanes destinades a
incrementar i enfortir les seves capacitats
d’acció i incidència, va donar suport a la nostra iniciativa amb una subvenció de 1.900˛.
Cal agrair als participants la seva disponibilitat
i l’esforç que suposa aquesta tasca afegida.

Actuació del
moçambicanes

cor

de

dones

Fruit de la visita del Sr. Domènec Sesmilo a
Moçambic i del seu interès per portar a
Catalunya la coral Xihanyanono de Maputo,
Adane va iniciar contactes amb Oriol Pérez responsable del Joventuts Musicals de
Torruella de Mongrí i organitzador del Festival
Internacional de Música que s’hi celebra cada
any- i amb l’Orfeó de les Corts per tal

d’organitzar part de les actuacions del cor i
facilitar l’estada de les dones que en formen
part.
Tot i que una activitat com aquesta no forma
part del que és pròpiament cooperació, a
petició del Dio, vam considerar que era una
bona manera d’acostar dues realitats molt
diferents i vam acceptar de participar-hi.
El dia 10 d’abril, vam entrevistar-nos amb el
llavors conseller primer, Sr. Bargalló. A part

de presentar-li la nostra entitat i els nostres
projectes, vam parlar del viatge del cor
moçambicà i vam estar d’acord amb ell en
què el cost de l’activitat era desproporcionada
en relació als beneficis que per a la gent d’allà
podia significar. Tot i això, el conseller es va
comprometre a tirar endavant l’activitat ja que
hi havia un compromís formal per part de la
Generalitat. Amb el canvi de govern del mes
de maig, el projecte va quedar aturat.

Durant l’any 2007
Continuarem treballant per millorar
l’orfenat 1º de maio de Maputo
L’inici d’aquest projecte, identificat a primers
d’any, no ha estat possible ja que, durant el
2006, no ha comptat amb cofinançadors.
El projecte es va presentar a Govern Basc,
en consorci amb l’ONG Basca Nazioarteko
Elkartasuna –Solidaridad Internacional del
País Vasco i ens va ser denegat. Enguany,
l’estem reformulant tenint en compte les
observacions que ens van fer i el tornarem a
presentar.
Hem ampliat i reforçat el paper de la dona en
la identificació i l’execució del projecte, i elles
també en seran beneficiàries directes a través

del suport a l’associació de dones vídues
AVIMAS, que treballa en l’àmbit del suport a
l’ajut i promoció de dones soles a Moçambic.
Cal destacar que en aquest projecte hi
treballarà, per primera vegada, ADANEMoçambique, que ha tingut un paper
fonamental en la identificació del projecte i
que el continuarà tenint en l’execució,
seguiment i avaluació del mateix.

Col·laborarem en la posada en
marxa d’un Centre de Recursos
Africans
La ONG basca Nazioarteko Elkartasuna vol
posar en marxa un Centre de Recursos
Africans a la ciutat de Bilbao. L’entitat ha
convidat a participar en el projecte a AdaneBarcelona per la qual cosa s’han realitzat ja
diferents contactes. La idea és col·laborar
amb altres entitats amb experiència en aquest
camp per facilitar la consolidació del projecte.
A través de la pàgina web, us mantindrem

Orfenat 1º de maio (Infantari)

informats del procés.

Realitzarem jornades de
sensibilització

per organitzar una mostra de bàtiks

D’acord amb els responsables de la Xarxa i

penjarem la informació a la pàgina web.

moçambicans. Quan en tinguem més dades,

del Centre d’Estudis Africans (CEA), i amb
l’acceptació per part de l’Agència Catalana de
de tancament del projecte de la Xarxa de

Potenciarem una experiència
d’intercanvi entre instituts de
secundària

Defensors dels Drets Humans a l’Àfrica Occi-

Després d’equipar l’aula d’informàtica de

dental es celebrarà, a Barcelona, a la tardor.

l’Escola de Secundària de Magoanine, estem

Estem treballant per tal de difondre l’existèn-

provant d’encetar una nova experiència:

cia de la xarxa i per donar a conèixer la feina

promoure l’intercanvi entre alumnes i

d’aquestes petites ONG locals en altres llocs

professors de Magoanine i alumnes i

de l’Estat Espanyol, com Bilbao, Madrid o

professors d’aquí -a través d’Internet-, per

Cantabria.

mitjà d’un fòrum virtual. Com que la llengua

En difondrem les dates a través de la plana web.

d’intercanvi ha de ser el portuguès, hem

Cooperació al Desenvolupament, la jornada

establert un primer contacte amb la direcció

Treballarem en la traducció de la
pàgina web d’ADANE.

de l’Institut d’Educació Secundària La

Des de la seva posada en marxa, al maig de

s’imparteixen classes de portuguès.

2003, la pàgina web d’ADANE ha rebut més

A Magoanine, actualment s’està realitzant la

de 5000 visites. Hem pensat que seria

formació de professors, professores i

important ampliar les llengües en les quals

alumnes de l’escola per tal que puguin

la pàgina s’ofereix als visitants (actualment

conèixer l’eina i iniciar aquest intercanvi. La

en català i castellà) per la qual cosa s’ha

formació dels professors s’està realitzant amb

previst traduir-la a l’anglès, al francès i si es

fons propis d’ADANE aportats per socis i

pot també al portuguès. Per fer-ho comptem

col·laboradors.

amb el suport d’una traductora voluntària, la

També s’ha creat la pàgina web de l’escola

Montse i amb la col·laboració de Traductores

de Magoanine per tal que disposin d’un

sin Fronteras.

mitjà que els permeti donar a conèixer

Bordeta, que és l’únic de Barcelona on

l’escola i les seves activitats. Si la voleu

Farem una exposició de bàtiks a
l’Hospital de Mar de Barcelona
L’Hospital del Mar ofereix la possibilitat
d’exposar i vendre obres d’art en el seu
vestíbul. Com que una de les col·laboradores
d’ADANE hi treballa, s’estan fent les gestions

veure, la podeu visitar a l’adreça següent:
www.magoanine.org

Memòria econòmica
L’any 2006 vàrem començar amb un saldo incial de 3.853,63˛.
COMPTES EXPLOTACIÓ 2006
Despeses:
Administració i estructures:
- Informàtica, associacions i assegurances: 585˛
- Despeses d´enviament: 53,70˛
- Despeses financeres : 411,05˛
Comunicació i Màrqueting:
- Viatges (Bilbao, Manel): 1.659,80˛
Execució de projectes (Construcció equipaments a Magoanine, construcció centre infantil a
Hitakula): 37.151,21˛
TOTAL: 39.860,76˛
Ingressos:
-Aportacions personals (aprox.50 famílies): 7.943,42˛
-Aportacions empreses i entitats (Escola Guinardó, Atocha, AE BGC i Adane
Cantabria): 10.317,25˛
-Merchandaising i accions de RR.PP. (Festa Mercé i venda samarretes): 4.617,85˛
-Subvencions Públiques ( ACCD): 54.000˛
-Remanent any 2005: 3853,63˛
TOTAL: 80.732,15˛

Ingressos

Aportacions personals
Aportacions empreses i
entitats
Merchandaising i
accions de RR.PP
Subvencions Públiques
Remanent

Remanent
5%

Aportacions
personals
10%

Aportacions
empreses i
entitats
13%

Merchandaisin
i accions de
RR.PP
6%
Subvencions
Públiques
66%

Per a més informació:
www.adane.org
adane@arrakis.es

Seu: Dr. Pi i Molist, 78-80, 3r 2a.
08016 Barcelona
Entitat registrada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya amb el núm. 14108. NIF. G-60329851.

