
Memòria 2010

ADANE
Amics per al Desenvolupament

a l’Àfrica Negra



Amics per al Desenvolupament a l’Àfrica Negra. NIF. G-60329851. Entitat sense afany de lucre,
registrada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya amb el num. 14108.
Inscrita al Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya amb el num. 94.
Seu: Carrer Doctor Pi i Molist, 78-80, 3r 2a. -08016- Barcelona
E-correu: adanebcn@gmail.com      Web: www.adaneong.org
© - Memòria 2010 
© - Totes les imatges són propietat d’ADANE i els seus col·laboradors.
Fotocomposició: ADANE

Impressió: I.I.G.E.A.B.

2



Contingut:

Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Notícies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Activitats realitzades al 2010  . . . . . . . . . . .13
Participació al 2010  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Projectes acabats al 2010  . . . . . . . . . . . . . .16
Projectes oberts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Memòria econòmica . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Projectes per al 2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Vols col·laborar ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Empreses i entitats col·laboradores . . . . . . .32

3



ADANE  a Àfrica

Txad
Togo

1986-2010

(de 1995 a 2002)
3500 places escolars

1 centre de Desenvolupament Comunitari
1 Centre Socio Cultural

2 Microempreses Comunitàries de costura

(de 2005 a 2010)
2 centres Socio Culturals

350 places escolars
2 cooperatives agroalimentàries

1 centre per a infants
6 Caixes d’Estalvi i Crèdit (UCECI)

4

Moçambic

Àfrica Occidental

(de 2005 a 2008)
Suport a la creació de la

"Xarxa per a la Protecció dels Defensors
dels Drets Humans a l'Àfrica Occidental

ROADDH/WHARDN"
(de 1986 a 1995)

2800 places escolars
2 Centres de prevenció Materno-Infantil

1 Centre Juvenil



Javi Ramos i Sara López, economista i estudiant de
Dret a la Universidad Complutense de Madrid
Des de principis d'octubre de 2009 a juny de 2010,
participen en la creació i posada en marxa de la
Union de Caisses d'Épargne et de Crédit de l'Imma-
culée (UCECI) / Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit de la
Immaculada (UCECI) impulsada per l'ONGD txadiana
BELACD de Laï.

És curiós l'allau de preguntes que et fan quan tornes, algunes són
sensates, i t'adones que hi ha persones que realment s'interessen pel què
passa allà, altres et fan gràcia, ja que són fruit de la ignorància però el que
de veritat t'incomoda són les afirmacions gratuïtes sense tenir ni idea del
què realment passa allà, la manera amb la qual molts generalitzen tot el
que passa i com fiquen a tothom al mateix sac. 

Hi ha massa experts en l'Àfrica perquè un dia van veure un capítol de
“Madrileños por el mundo”. Alguns mitjans de comunicació, només es fan
ressò de notícies que fan referència al continent africà quan succeeixen
fets negatius o hi ha problemes relacionats amb la seguretat. S'informa
sense aprofundir en els diferents matisos que es donen en tantes i tan
diferents cultures com existeixen en aquest continent, tractant la
informació d'una manera massa general. Ens agradaria que hi hagués més
cautela a l'hora de parlar de coses sense conèixer-les amb una mica més
de profunditat. Nosaltres no som una excepció i el fet d'haver-hi viscut
uns mesos no ens dóna dret a emetre opinions que no estiguin
suficientment contrastades i és que, malauradament, hi ha massa gent
que pensa que usen “taparrabos”, viuen en coves i cacen amb llances.

La nostra intenció en escriure aquestes línies, és fer-vos arribar, des de
la nostra experiència, la il•lusió i el treball d'un poble per millorar les
seves expectatives malgrat l'escassetat de mitjans que sovint pateix.

Editorial
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També volem fer-vos partícips de la nostra alegria per l'oportunitat que
ens vau donar d'aportar el nostre granet de sorra a la immensa tasca que
ADANE està duent-hi a terme. Gràcies per materialitzar en oportunitats
tots els recursos que a poc a poc es van aconseguint, perquè tan sols es
tracta d'això, d'una manca d'oportunitats.

Mai oblidarem els jocs i balls amb els nostres petits amics, Guarpin,
Félix, Miguelito, el treball a la CECI amb Pierre, els viatges amb moto d'una

Caixa a una altra, les postes de
sol al riu Logone, les visites als
hipopòtams, les cerveses amb
els grans amics que hem deixat
allà, amb Sylvain, amb Hubert,
els pollastres a la brasa de Chez
Lady, les compres quotidianes al
mercat, els àpats de Vitorin, les
xerrades amb/de  Carlos, els
partits de futbol al cinema i les
partides de chinchón amb el

nostre "tito Christian", les estones amb Gamla, les nits amb M ª Angeles,
Natalie i Patience...

Hem de reconèixer que el fet de sortir d'aquí, de les nostres cases, on
la vida diària et porta d'un lloc a un altre gairebé sense poder apreciar les
coses que realment valen la pena, i on tens a l'abast de la mà tot el que
creus necessitar i, gairebé de manera sobtada, passar a viure a un país de
l'Àfrica, el Txad, ens va produir un cert impacte. Allà el ritme de vida és
molt més pausat i, per tant tens més temps per reflexionar. Per força, per
no tenir grans coses comences
a valorar les més petites, i al
cap d'un temps t'adones que
molts principis, valors i
necessitats que abans
valoraves com absoluts et
cauen, t'adones que moltes
coses que abans veies des
d'aquí i no podies entendre
tenen una raó molt lògica i
t'adones de què equivocades
estem la major part de les
persones que vivim al, suposadament, món de la informació i el
desenvolupament.

Editorial
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Allà vam descobrir que la paraula egoisme no existeix. És sorprenent
la capacitat que els txadians tenen per compartir, i és que és realment
una eina per poder sobreviure. És una cultura caracteritzada per el
col•lectivisme; l'interès i el benestar del col•lectiu són més importants
que l'interès i benestar de cada persona en particular. Una societat on la
grandària de la família és molt àmplia i sempre es busca un equilibri entre
el grup i els individus per poder arribar a cobrir les seves necessitats
bàsiques i en particular l'alimentació. Per aquesta precisa raó era molt
comú trobar-te  alguna reunió sota l'ombra d'algun mango on es tractaven
temes que concernien a la comunitat.

En els petits pobles es viu al dia, no se solen realitzar plans de futur.
Cada dia és, per a ells, una nova ocasió de tirar endavant amb alegria i
treball, i no dubten a compartir el què són i el què tenen amb les persones
que troben al seu camí. Tenen una forma especial de fer front als
problemes, potser per la seva manera d'entendre la vida, que fa
pràcticament impossible trobar alguna persona amb depressió, estrès, o
qualsevol de les malalties típiques dels països desenvolupats.

Encara que fa ja alguns mesos que vam tornar del Txad, un lloc que ens
ha donat moltíssimes  lliçons en un temps rècord i en el qual mai ens vam
sentir sols, és inevitable empassar saliva o que se'ns encongeixi el cor en
recordar els bons moments viscuts allà quan sèiem a escriure aquests
paràgrafs. Aquest període de temps ens ha marcat per sempre.

Javi i Sara

Editorial
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Acaba l'estada de Javi i Sara al Txad
L'1 d'octubre de 2009, van marxar cap a Txad el Javi i la Sara. En els 9 mesos

que van estar allà, aquesta parella de Madrid va estar treballant en el projecte
“Union de Caisses d'Épargne et de Crédit de l’Immaculée (UCECI) - Unió de Caixes
d'Estalvi i Crèdit de la Immaculada ”, impulsat per la ONGD txadiana BELACD, tot
donant continuïtat a la feina iniciada per Raquel, primerament, i Manu i Mariu
després.

Amb Javi i Sara, les Caixes comencen a atorgar microcrèdits escolars i per al
petit comerç. Entre novembre de 2009 i gener de 2010 es concedeixen 65 crèdits
escolars i 54 crèdits per a petit comerç. Abans de concedir-ne més, cal recuperar
part del capital prestat per iniciar el crèdit agrícola al mes de  maig. A més, cal
veure si les quotes mensuals compromeses són retornades puntualment. 

També es modifica el reglament intern de les CECI per afavorir que les dones,
que tenen poca presència a les Caixes, augmentin la seva participació.

Durant el 2010 s'inauguren les CECI de  Baktchoro, Deresia i Guidari. De juliol
a setembre, durant l'època de pluges, aquestes dues darreres localitats que es
dediquen bàsicament a l'agricultura queden pràcticament aïllades a causa de les
inundacions. Les Caixes, els microcrèdits i el sistema de transferències
beneficiaran les nombroses agrupacions
existents que podran guardar i gestionar
millor els diners disponibles.   

Javi i Sara, a més de realitzar les
auditories corresponents, en fan
l'informe anual i informatitzen la feina a
les Caixes que ja compten amb 1.248
clients. Així, s'aconsegueix establir un
major control dels comptes, millorar la
qualitat de la feina i progressar en la
formació dels treballadors.

Com podeu veure, el balanç general del projecte es més que positiu: els
microcrèdits han tingut molt bona acceptació i hores d'ara podem dir que tothom
ha complert puntualment amb el pagament de l'import de retorn corresponent. El
volum de dipòsit de les Caixes és ja considerable i va augmentant amb el pas del
temps. Sens dubte això és gràcies a la feina dels animadors, que engresquen la
població a participar en el projecte i a Radio Effata (ràdio local formada per 16
persones) que n'ha fet una bona publicitat.   

Continuem treballant per tal de dotar els microcrèdits d'un fons propi,
independent del dels clients de les Caixes, que en permeti la total autonomia i
continuarem apostant per millorar la formació del personal local que en el futur
s'ha fer càrrec que tota aquesta infraestructura.

Des d'aquí volem felicitar el Javi i la Sara per la magnífica feina feta i agrair-los
aquests temps de treball voluntari per a ADANE. 

.

Notícies
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Carlos Gangas rep el Premio 
“Cantabria Coopera al Cooperante...”

El premi 'Cantàbria Coopera al Cooperant' es crea com una iniciativa de la
Direcció General d'Afers Europeus i Cooperació al Desenvolupament amb la
finalitat d'impulsar i promoure la participació ciutadana en les accions de
cooperació per al desenvolupament i solidaritat des de Cantàbria.

En aquest any 2010, la “Consejería de Empleo y Bienestar Social”  decideix
concedir el premi 'Cantàbria Coopera al Cooperant' a Carlos Gangas, per tal de
reconèixer la tasca solidària que realitza, des de fa ja 25 anys, a Àfrica. 

L'acte de lliurament té lloc el divendres 15 d'octubre, a les 20 hores, al Teatre
Principal de Reinosa, on
Carlos Gangas rep el
guardó de mans de la
vicepresidenta del Govern
de Cantàbria, Sra. Dolores
Gorostiaga, acompanyat
per família, amics, veïns i
components de les
diferents ADANE.

Notícies
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Màrius Serra i Biel Barnils col•laboren
amb els projectes d'ADANE

Aquesta proposta neix quan l'escriptor
i enigmista Màrius Serra, que és soci
d'ADANE, i Biel Barnils, autor del llibre, ens
fan saber que publiquen un llibre plegats
i ens comuniquen la intenció de cedir a la
nostra ONGD els drets d'autor que generi
la seva venda.   

Tal i com acordem, un 12% del preu de
venda de “L'Orgia verbal. Converses amb
Màrius Serra” d'Edicions Dau es destinarà
al projecte de l'“Union de Caisses
d'Épargne et de Crédit de l’Immaculée
(UCECI) - Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit
de la Immaculada”.

A finals de 2010 s'inicien els actes de
presentació del llibre. Tant els autors, com
Ton Barnils  -l'editor-, ens hi han convidat
i ens han donant l'oportunitat de presentar
els nostres objectius i els nostres
projectes al public que s'hi ha atansat. 

Així, el divendres 10 de desembre de 2010, a les 19:00h en Jordi Grasset és
l'encarregat de conduir l'acte al Bar Velódromo de Barcelona. I el dimarts 14 de
desembre de 2010, a les 20:30h en Quimi Portet ho fa al Casino de Vic.

També emmarcat en els actes de presentació del llibre, el 27 de desembre de
2010, Biel Barnils, Màrius Serra i Xavier Grasset fan que ADANE estigui present al
programa L'Oracle de Catalunya Ràdio.



Nova pàgina web d'ADANE
Durant aquest 2010, ho hem aconseguit!!!! Fa temps que ho teníem pendent

i, després de la trobada d'ADANE's de l'agost de 2009 a Barcelona, ens havíem fet
el propòsit de dissenyar una nova web que oferís un espai comú a totes les ADANE
i que, a la vegada, respectés l'autonomia i el funcionament de cadascuna.

Després de cercar les millors eines informàtiques col•laboratives, vàrem
contactar amb Perception Technologies, una empresa de Les Franqueses del Vallès
que va posar a la nostre  disposició i desinteressadament el seu equip humà i
tecnològic pel disseny i posada en marxa de l’espai web. Tots els continguts
relatius al funcionament d’ADANE, així com informació actualitzada dels projectes
executats i els que tenim en marxa, estan disponibles a www.adaneong.org

Us convidem a totes i tots a visitar-la i a subscriure-us al nostre butlletí
electrònic per rebre informació actualitzada.

Notícies
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Beques de formació
Nicolàs ha finalitzat el

màster que estava cursant a la
càtedra COIBA de la Universitat
de Cantàbria. 

En un any escàs, ha estat
capaç d'aprendre castellà, de
seguir uns estudis impartits en
aquesta llengua i d'aconseguir
el compromís públic del
director del màster d'incloure
una nova matèria que faci
referència a la situació i
problemàtica concreta de
l'Àfrica Subsahariana. 

A meitat de juliol, els
components d'ADANE-

Cantabria que van poder compartir amb ell l'acte de clausura i el lliurament de
diplomes, ens explicaven que es van emocionar davant del llarg i càlid
aplaudiment que els companys i els professors li van dedicar.  

Des d'agost de 2010, Nicolás torna a estar a casa seva, a Txad. A partir d'ara,
assumirà la responsabilitat de formular els projectes de desenvolupament que s'hi
duguin a terme.   

Beca per a un professor
Com us explicàvem l'any passat, gràcies
a una aportació particular específica,
continuem col•laborant amb 720 €
anuals, en la formació de Donafrio
Madjimbaye Aguid-Nya, que és un
dels professors del Col•legi
d'Ensenyança General i Tècnica St.
Joseph de Kélo.

Notícies
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Muntant paradetes
Com ja sabeu, sempre que alguna entitat pública o privada ens convida

a fer-ho, ens agrada participar en mostres d'entitats, actes solidaris,
festes ...

Durant aquest any 2010 hem participat ... 

- A la Festa de la Primavera a La Miranda
De nou hem estat convidats a

participar a la festa de la Primavera
de La Miranda, un Casal d’activitats
del barri d’Horta-Guinardó. 

Celebrada el 16 de maig, la festa
va aplegar música experimental,
teatre i activitats gastronòmiques.
ADANE va tenir un espai on mostrar
l’artesania africana, especialment
bàtiks i complements. 

En un ambient festiu i
desenfadat, vàrem desplegar
informació dels projectes en marxa
i de futur. Al llarg del dia, vam
recollir 228€ que vam destinar als projectes en execució. 

- A BarnÀfrika 2010
Com ja vàrem fer l’any 2009,

aquest any 2010 hem participat
a BARNÀFRIKA’10, la tercera
Setmana Afrocultural de
Barcelona, que es va organitzar
al Parc de l’Estació del Nord els
dies 22 i 23 de maig. 

Organitzada per “Kafu Bá”,
“Unió d’associacions africanes a
Catalunya i d’entitats de
solidaritat amb Àfrica”, la festa
va servir per mostrar la cultura,
la gastronomia i l'ambient africà
en dues jornades, en les quals
els visitants es van interessar
pels projectes de la nostra

Activitats realitzades l'any 2010
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ONGD i d’altres entitats de la ciutat.
Les jornades ens  van permetre mostrar, en diferents panells informatius, els

projectes que es trobaven en execució a Txad. En aquesta segona participació,
ADANE va portar també una interessant mostra d’artesania africana que va servir
per recollir 390€ per als projectes esmentats.

- A la 7a. Fira de Comerç Just i Solidaritat de
Cubelles

El 18 de desembre participàrem novament a la Fira de Comerç just i Solidaritat
de Cubelles. 

La mostra d'entitats és una de les activitats programades dins de la Setmana
de la Solidaritat, organitzada per la Regidoria de Salut i Cooperació, al nucli antic
de la localitat. 

La mostra ens va permetre donar a conèixer els nostres objectius i els nostres
projectes però, en aquesta ocasió, el que vam poder recaptar va ser simbòlic.



Projectes acabats l’any 2010
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Escola L'Espérance de Kélo

L'escola ja té 286 alumnes (147 nens i 139 nenes) repartits en 7 classes que
abracen de PCP (P-5) a CM2  (6è). Són atesos per 9 mestres: 6 de comunitaris i 3
d'estatals. D'entre els comunitaris, un fa les funcions de secretari i un altre actua
com a mestre en una aula especial.

Tot i que l'escola sorgeix a partir de la parròquia de Saint Cyrille i forma part
de les ECA (Escoles Catòliques Associades) està oberta a tota la població sense
distinció de raça, sexe, religió... És per això que, del total d'alumnes de l'escola,
120 són catòlics, 135 són protestants i 31 són musulmans. 

L'escola obre les portes a les 7:30h del matí i acaba les classes a les 12:30h.
Però també està oberta a la tarda. Fins ara, s'hi feien les classes de alfabetització
d'adults. Des de l'inici del curs 2009-2010, aquestes  classes es fan al Centre
Sociocultural Saint Cyrille i des d'aleshores a l'escola, de 15h a 18 hores, s'hi fan
classes de secundària per a adults. En total, 136 alumnes (43 noies i 93 nois) que
en el seu moment van haver de deixar els estudis, ara es preparen per a passar
exàmens corresponents a BEPC (ESO) o BAC (Batxillerat). 



Centre sociocultural de Kélo

Durant el 2010, el Centre Sociocultural de Saint Cyrille ha tingut,176 abonats:
25 noies/dones i 151 nois/homes.

S'hi han realitzat activitats diverses com ara passis de pel•lícules (10),
produccions musicals (6), produccions teatrals (6), conferències-debat (5),
diferents cursos d'informàtica amb un total de 38 alumnes (bàsicament joves i
funcionaris), 3 nivells d'alfabetització d'adults i un equip de futbol.

Es treballa per tal d'augmentar el nombre de sòcies, que són encara minoria
respecte als homes.

Centre sociocultural de Dogou
Després de l'arrancada inicial, al centre sociocultural de Dogou, hi ha dificultats

per dur a terme les activitats proposades. 
La població de la zona utilitza habitualment el camp d'esports, que es pot usar

lliurement, però el seu nivell de participació és escàs en aquelles activitats que
requereixen un pagament per part seva, per simbòlic que sigui. La biblioteca
s'obre cada dia i té abonats però els ingressos que generen les quotes no són
suficients per pagar el bibliotecari. 

S'està buscant maneres de canviar aquestes tendències.

Projectes acabats l'any 2010
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Cooperativa Espoir de Kélo
Durant el 2010, s'ha anat veient el progrés de les diferents agrupacions

participants en el projecte i, a partir del seu funcionament, s'ha anat concretant
quines seran les que, definitivament, formaran part de la cooperativa. Al llarg del
2011, se'n redactaran els Estatuts i el Reglament de Règim Intern. 

Així, dels 26 grups inicials, 15 formaran part definitivament de la cooperativa
i 4 més encara estan pendents de l'avaluació final. S'ha exclòs els grups que han
provat de desviar fons o que s'han mostrat poc motivats a l'hora de complir els
compromisos acordats, mirant únicament d'obtenir un benefici personal. Si més
endavant compleixen els requisits i ho demanen, tindran novament a possibilitat
de formar-ne part.

Els tres molins funcionen bé i donen beneficis. Tot i això, el de Bayaka es va
haver de tancar durant dos mesos perquè en l'època en què hauria de donar més
beneficis, produïa pèrdues. Es van contractar un nou moliner i un nou secretari i
la tendència va canviar radicalment.

L'estoc de cereal no ha produït els beneficis esperats i per això s'ha decidit
reduir-ne la inversió i dedicar més diners a l'atorgament de microcrèdits a les
dones, que n'obtenen més beneficis econòmics i socials que el simple comerç de
cereals.

És per això que, on abans hi havia un sol grup de 20 dones que es beneficiava
dels microcrèdits, ara hi ha dos grups de 20 dones i tres de 15 que funcionen



Projectes acabats l'any 2010
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molt bé i que aporten el 2% mensual d'interessos. Si hi ha més demanda i
propostes concretes, aquests grups s'ampliaran.

S'ha ampliat també la plantació de fruiters i s'ha invertit en nous terrenys. Ja es
disposa dels plànols del cadastre i ja estan delimitats.  

El taller de costura no té molts ingressos perquè les dones no hi treballen cada
dia, ni totes les hores del dia, però funciona prou bé. Per a elles és un bon
complement i no genera pèrdues. 

El que encara no funciona és la
granja de porcs. Inicialment els
porcs s'havien de portar de
Camerun, on hi ha una raça que
creix ràpidament però una epidèmia
de pesta porcina no ho va fer
possible. Posteriorment, la malaltia
es va estendre i va arribar a la zona
de Kélo amb la qual cosa, tampoc va
ser possible comprar porcs de la
raça millorada existents al Txad.
S'està mirant la possibilitat de criar
pollastres per a carn mentre se
soluciona la situació però, per poder
fer-ho, primer s'ha de formar a la
gent que se n'ha d'encarregar. Obres a la granja de porcs
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Cooperativa agroalimentària de Dogou
S'han acabat les infraestructures proposades i hores d'ara l'estoc de cereals

està comprat i els tres molins ja estan en funcionament. 
Tot i això, els beneficis no han estat els esperats perquè no s'han fet els cultius

acordats. S'està avaluant la feina de les agrupacions i de l'animador contractat per
fer el seguiment de la feina dels diferents grups i es prendran les mesures

necessàries per reconduir el projecte.
Actualment, el nombre de grups participants és de 13. Pot ser que durant el

2011, dues agrupacions més s'afegeixin al projecte, com també, possiblement,
dos més en quedin excloses pels motius ja esmentats en aquest apartat i en el que
fa referència a la Cooperativa Espoir de Kélo. 

Centre d'infants de Bayaka
Tot i que ADANE no ha participat directament en el finançament d'aquest

centre, el fet que Carlos hagi estat el responsable de dur-lo a terme fa que també
sigui de tots nosaltres i que, per tant, l'incloguem en els nostres projectes. 

El projecte comença a prendre forma quan, al 2007, a partir d'una proposta
d'UNICEF, la BELACD de Laï realitza un cens d'orfes de la ciutat de Kélo i rodalies.
A partir de tot un seguit de preguntes que queden recollides en fitxes
d'identificació personals, els  nens i nenes orfes de pare i/o mare s'agrupen en
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funció de la seva vulnerabilitat socioeconòmica, psicològica i sanitària, tot
establint també tres graus de vulnerabilitat: alt, mitjà o baix. Els resultats són
impactants. Els podreu veure a la nostra pàgina web tal i com ens van arribar des
de Txad. 

Un cop analitzades les dades, es determina que hi ha un nombre considerable
de nens i nenes d'entre 12 i 14 anys que mai han estat escolaritzats i que no es
poden incorporar ni als cursos d'alfabetització d'adults ni a l'escola primària. Bona
part d'aquests, ja són nens i nenes de carrer; és a dir: pidolen durant el dia i
dormen a l'estació; estan desnodrits; tenen polls, puces, sarna i altres malalties de

la pell;... Viuen al seu aire i són difícils de controlar.
Per tal de poder acollir-los i que puguin iniciar un procés de formació i

socialització que els permeti integrar-se plenament en el seu entorn, s'ha construït
el Centre d'infants de Bayaka, que té una capacitat màxima de 80 nens i nenes i
una granja-escola agrícola-ramadera que complementa les activitats del centre i
facilita l'accés a la formació en tècniques adequades d'agricultura i ramaderia als
camperols de la zona.

El centre disposa de...
- Dos pous, un dipòsit i canalitzacions d'aigua. Electricitat
- Una casa per al director i allotjament per al guarda
- Una minialdea amb una casa comuna
- Latrines i dutxes. Cuina i magatzem
- Aules d'alfabetització i un edifici taller
- Un magatzem i un despatx
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- Un terreny de 15 ha: 1/2 ha, destinada a l'horticultura; 1 ha, destinada a
arbres fruiters; 10 ha, destinades al cultiu de farratge; ½ ha, destinada a les
construccions; 3 ha, de pastures (1ha= 10.000 metres quadrats)

- Un estable de 90 m², una pleta (clos on es recull el bestiar que pastura al
camp o a la muntanya) de 30 m² i una maternitat. Galliners de 12 m²

- Un mur de protecció
Aquestes són les activitats ordinàries del centre:
Classes de nivell escolar primari (o d'Alfabetització I i II), de dilluns a divendres

al matí per als nens i nenes que han assistit poc o gens a l'escola. Les imparteixen
professors formats. Hi ha un seguiment individual, encara que les classes siguin
col•lectives. El curs serà del 15 de setembre al 15 de juny de cada any. Els alumnes
que acabin aquest nivell passaran als cursos escolars de nivell secundari (o
Alfabetització III). 

Classes de nivell escolar secundari (o Alfabetització III) per als nens i nenes
que ja havien començat la secundària. Les classes també són impartides per
professors competents que realitzen un seguiment personalitzat de l'alumnat. Es
dona prioritat al Francès, a les Matemàtiques (Càlcul), a la física i a la Biologia
(Zoologia). 

Classes teòric-pràctiques de formació professional. S'imparteixen a la tarda.
Són de primer grau per als que segueixen el nivell escolar primari i de segon grau
per als que estan en el nivell escolar secundari. 

Classes teòriques i treballs pràctics durant el matí i la tarda per als alumnes de
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tercer nivell. Els nens i nenes reben una gratificació pel treball realitzat. Una part
d'aquesta gratificació es guardarà fins fins que marxin del Centre; això els
permetrà recollir un cert capital per poder exercir el seu ofici quan en surtin. 

Cada nivell de formació professional té una durada de dos anys o,

excepcionalment, de tres anys. 
Tots els nenes i nenes participen en activitats comunitàries com ara: neteja del

Centre, tasques domèstiques dels llocs privats i comunitaris, rentat dels plats i de
la roba, reg dels arbres i de l'hort, abeuratge dels animals, etc. Al Centre, tothom
té una responsabilitat que és rotatòria i s'assigna segons l'edat i la preparació
professional de cadascú. 

Cada alumne té la responsabilitat de plantar i regar un arbre, "el seu arbre",
durant el temps que estigui al centre.

Tothom rep formació relacionada amb el civisme, la justícia, el respecte als
altres i la pau, com a eixos transversals.

La granja-escola, a més de complementar els estudis del centre, dona servei a
la població de la pròpia localitat i de les localitats veïnes mitjançant: 

La formació dels aprenents i els voluntaris en tècniques millorades de
ramaderia i agricultura. Els voluntaris duran a la pràctica i difondran les tècniques
apreses a les seves localitats creant oportunitats de treball.

La cria per a la reproducció de bous, ovelles, cabres, ases i aus de corral pel
mètode de selecció i la inseminació artificial, així com per augmentar la producció
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lletera (bovins), la carn i els ous.
El cultiu de productes agrícoles

amb llavors millorades de cicle
curt: cacauet, boires (mongetes),
arròs de muntanya, blat de moro,
sorgo, ...

La implantació d'horticultura
de regadiu amb la sínia per tracció
animal.

El conreu de farratges (soja,
Mucuna i Panicum maximum).

La creació de cooperatives de
productors per a millorar la

comercialització dels productes.
Tot això es fa de manera que la ramaderia i l'agricultura s'integren: les collites

de l'agricultura serveixen per alimentar els animals i els excrements dels animals
serveixen per fer fem orgànic per a les parcel•les en explotació.

Els animals, durant l'estació seca (6 mesos), pasturen i reben un complement

alimentari (residus de cultius, farratge cultivat, ...). Durant l'estació de pluges, els
animals romandran estabulats a la granja-escola.

El Centre, que inicialment està dirigit per una parella espanyola, va ser
inaugurat el dia 2 d'octubre de 2010 i durant aquest primer any de funcionament
acull 40 nens i nenes d'entre 12 i 14 anys.

Tot i que el Centre ja està acabat, seguirem treballant per aconseguir el
material necessari per a que funcioni correctament fins que es pugui autofinançar.
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Projecte Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit
de la Immaculada (UCECI)

Pel que fa a la Xarxa de Caixes d'Estalvi i Crèdit podem dir que, a 31
de desembre de 2010, les dades corresponents a les sis caixes obertes (
Laï, Kélo, Beré, Baktchoro, Deressia i Guidarí) permeten veure que hi ha un
total de 1.602 adhesions. 

D'aquestes, 
- 933 corresponen a homes
- 204 corresponen a dones
- 18 són de grups de dones
- 20 són de grups d'homes i 
- 427 són de grups mixtos

Tot i que les dones mostren una bona capacitat d'estalvi i tenen
iniciativa, com es pot veure, encara són poques les que a nivell  individual
són beneficiàries d'aquest servei. Per tal d'anar canviant aquesta
tendència, s'ha modificat el reglament intern de les CECI i actualment, el
valor de la participació social que han d'abonar els membres amb motiu
de la seva adhesió a les Caixes és menor per a les dones. 

Amb aquesta mesura es vol incentivar el seu estalvi i afavorir la seva
demanda de microcrèdits. Això augmentarà la seva autoestima i la seva
autonomia econòmica, contribuint a millorar la seva posició en la societat.
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De la mateixa manera, valorem molt positivament el fet que hi hagi
427 grups mixtos. El fet que homes i dones treballin plegats per
aconseguir uns objectius comuns fa que es reivindiqui i posi de manifest

Mdm. Rosalie, Cajera CECI Lai
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el paper de la dona com a motor de canvi de la societat en què viu.   

A les Caixes de  Laï, Kélo i Beré, que són les que disposen de servei de
microcrèdits, s'han atorgat un total de 36.095.650 Francs CFA
(55.027'46 €) en:

• 142 crèdits escolars
• 87 crèdits agrícoles
• 138 crèdits al petit comerç

També us podem explicar que, en general, la taxa de morositat és
molt, molt baixa. 

A les caixes de Beré i Kélo no hi ha morosos i, per aquest període, a les
tres caixes, tots els crèdits escolars i tots els crèdits agrícoles han estat
retornats.

La Caixa de Laï té 160.000 FCFS a la cartera de risc, per crèdits
concedits per al petit comerç. Creiem que, com ha passat en cassos

Mn. Joseph, Agente de crédito CECI Lai
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anteriors, tothom acabarà retornant els diners prestats, de seguida que
pugui.

Instal·lacions de la Caixa de Lai
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Muntant paradetes
Sempre que alguna entitat pública o

privada ens convida a fer-ho, ens
agrada participar en mostres d'entitats,
actes solidaris, festes ...

Aquests espais de trobada amb la
gent ens permeten participar en la
dinàmica associativa de Barcelona o
d'altres poblacions properes, establir
relacions amb persones d'altres ONGD,
donar a conèixer ADANE, explicar els
nostres projectes, oferir el nostre
marxandatge, augmentar els nostres
ingressos... 

Projectes per al 2011
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Com venim fent fins ara, continuarem treballant per tal
de buscar finançament per anar acabant els projectes
que tenim engegats.

Valorarem les propostes de nous projectes i/o
col•laboracions que ens vagin arribant i iniciarem els
que veiem viables i assumibles.

Mantindrem i ampliarem nous canals de comunicació
entre totes les ADANE’s i amb els socis i col·laboradors,
fent més activa i participativa la nostra gestió.



Nom i cognoms:

Adreça:

Codi postal:

Telèfon:

NIF:

Província:Població:

Correu electrònic:

Titular del compte:

Banc o Caixa:

Adreça entitat bancària:

Codi Postal: Província:Població:

Codi Compte client (CCC)
Entitat Oficina D.C. Número de compte

Quantitat:

Periodicitat:

Mensual Trimestral Anual Única

€

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa
que les dades de caràcter personal que es sol•liciten en aquest formulari s’inclouran en un fitxer de dades
personals el responsable i titular del qual és ADANE. Tota la informació relativa a aquestes és tractada amb la
màxima confidencialitat, i serà usada  únicament  per a les comunicacions entre l’entitat i els socis col•laboradors.

Dades personals

Import (Indica quina quantitat vols aportar i amb quina periodicitat)

Dades de domiciliació bancària

Una vegada omplert, pots enviar aquest formulari per correu convencional a l’adreça
de l’entitat o bé per correu electrònic a l’adreça: adanebcn@gmail.com

Recorda que pots desgravar un 25% de la teva aportació de la declaració de
renda o un 33% en l’impost de societats de la teva empresa.

Vols col·laborar ?
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Ajuntament
d’Argentona

Ajuntament
de Cubelles

Ayuntamiento 
de Torrelodones

Els nostres amics i col·laboradors:


