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ADANE a Àfrica
1986-2009
(de 2005 a 2009)
2 centres Socio Culturals
350 places escolars
1 cooperativa agroalimentària

Txad
Togo

Àfrica Occidental

(de 1986 a 1995)
2800 places escolars
2 Centres de prevenció Materno-Infantil
1 Centre Juvenil

(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"

Moçambic
(de 1995 a 2002)
3500 places escolars
1 centre de Desenvolupament Comunitari
1 Centre Socio Cultural
2 Microempreses Comunitàries de costura
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Editorial
Maria Eugenia Ruiz-Gálvez Juzgado i Manuel Gracia Santos
van néixer a Madrid; la Mariu l'11 d'agost de1984 i el Manu el
31 de juliol de 1984. L'any 2008 tots dos es van llicenciar en
Economia, amb especialitat en Economia Internacional i Desenvolupament, a la Universitat Complutense de Madrid
(UCM) on, actualment, estan cursant el màster en Economia
Internacional i Desenvolupament. Van treballar al Txad, com
a voluntaris d'ADANE, entre gener i juliol de 2009.
Mientras terminamos de escribir estas líneas se cumple un año desde nuestra
salida a Chad, la gran experiencia de nuestras vidas. Un año desde esa noche con
la maleta a los pies de la cama y la mente a la deriva en un mar de pensamientos
e intentos por visualizar como sería el día a día en un país africano. Cuando
hacemos memoria de los momentos previos a irnos, nos acordamos de los nervios
que nos recorrían todo el cuerpo, de las despedidas, del mal trago que pasamos
en el aeropuerto. No éramos, ni mucho menos, conscientes de la multitud de
experiencias y sensaciones que íbamos a vivir.
El objetivo del viaje era trabajar durante seis meses en un proyecto de cajas
rurales de ahorro y crédito, evaluando su funcionamiento y analizando la viabilidad
de la puesta en marcha de un programa de microcréditos. Íbamos contentos,
orgullosos de dar utilidad social a lo que llevábamos estudiando durante años.
Todavía no éramos conscientes de lo que el Chad y sus gentes nos iban a enseñar.
Muchos nos hablaban del periodo de adaptación necesario, tanto física como
mentalmente, para situarte en esa realidad, pero para nosotros ese momento no
existió. La acogida de Carlos y su gente nos marcó la llegada y nuestra
experiencia, nos hizo sentirnos como en casa, parecía que le conocíamos de toda
la vida, y su presencia. Tampoco tardó mucho en darnos los primeros gritos y
regañinas, pero siempre con un cariño especial.
Observamos nuevas costumbres, disfrutamos de la gente y de lugares nunca
vistos pero sobretodo aprendimos de todas esas personas que conocimos allí y
que nunca podremos olvidar. Con el tiempo vamos perdiendo algunos recuerdos
pero otros se van quedando cada vez más grabados. Los recuerdos nos vienen
muy a menudo, y cada vez que contamos una anécdota, lo hacemos con alegría y
con cierta melancolía, porque lo echamos de menos y porque de alguna manera
una parte de nosotros sigue allí. Los niños, sus sonrisas, las miradas de asombro,
los recibimientos, nuestros viajes en moto y en piragua, la casa y el huerto, los
atardeceres, las cervezas de la tarde, los hipos, los bailes en la discoteca…
momentos especiales que nos marcaron y nos marcarán para toda la vida.
El primer contacto con la gente fue muy impactante y difícil de asimilar. Salimos
de un país que lo tiene todo a otro que no tiene nada, y cuando decimos nada es
nada. Salimos de una sociedad con todo estipulado a otra en la que lo que reina
es la incertidumbre. Salimos de la abundancia para entrar en la pobreza absoluta.
Sin embargo, dentro de esa ausencia de cosas materiales encontramos unos
valores y unas lecciones que jamás nos podíamos haber imaginado.
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Era duro abrir cada mañana la puerta de nuestra casa y darnos de golpe con la
realidad. Lo primero que veíamos era un paisaje de pequeñas chozas de barro,
donde viven familias que suelen ser numerosas, animales corriendo de un lado a
otro, montañas de basura y niños, con la tripa hinchada de desnutrición, jugando
en ellas. Nada más salir, esos niños corrían a saludarte, siempre con una gran
sonrisa y con una mirada llena de ternura. Pocos eran los que sabían francés, pero
nos hablaban en sus lenguas locales en un intento de transmitirnos sus
sentimientos, con curiosidad o incluso el miedo que tienen al saludar a un
“nassara” (así es como llaman a los blancos aquí), y la esperanza de que sacases
del bolsillo algo que llevarse a la boca. Muchos van a la escuela, otros muchos no.
Se pasan el día andando por los alrededores de sus chabolas, pero sin ningún
rumbo, mientras que otros trabajan cargando ladrillos, sirviendo en pequeños
bares, pescando, llevando al ganado o cuidando de sus hermanos pequeños. Son
niños, pero sin apenas infancia, que tienen que aprender a vivir en un mundo en
el que si no vales para trabajar y aportar dinero a la familia no vales para nada.
Pero sonríen, juegan con una lata o con un trozo de rueda, muestran orgullo.
La vida adquiere allí otro
sentido. Se lucha por vivir
hoy, sin saber lo que puede
suceder mañana. Sin embargo
dentro de toda esa desgracia
hay vida, y se lucha por ella.
La gente ríe y te saluda con
esperanza. Y esa esperanza la
veíamos, por ejemplo, en el
trabajo, al ver cómo crecía el
número de clientes de las
cajas y como eran capaces de
ahorrar con unos ingresos
miserables. También la vimos
en muchas personas que
conocimos, en muchas conversaciones que mantuvimos, personas conscientes de
la situación que buscaban soluciones. Es el caso de Vitoren, un cocinero de Kélo
que había montado un proyecto de formación profesional para niños de la calle,
destinando para ello una parte de su modesto salario.
Y son esos emprendedores sociales los que empujaran para salir, los que se
ponen de pie y reman, los que les transmiten esa conciencia a sus hijos, a sus
vecinos, los necesarios para realizar una transformación profunda. Junto a ellos,
un ejército de ONG´s, cooperantes y voluntarios, religiosos y laicos, se extiende
por todo el mundo, colaborando en esa escuela creadora de conciencias. Son
muchos más de los que creemos pero muchos menos de los que se necesitan. Y
su trabajo no sería posible sin el apoyo de los que trabajáis desde aquí, de manera
desinteresada, con el mismo esfuerzo y sufrimiento. Seguro que habréis tenido
momentos de flaqueza, en los que os planteáis el verdadero alcance o utilidad de
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lo que hacéis. ¡No dudéis! Nosotros vimos los frutos de vuestro trabajo, la utilidad
de vuestros proyectos y recibimos innumerables muestras de agradecimiento que
ahora os transmitimos.
Cada noche, en la cama, pensábamos en muchas cosas, intentando buscar qué
sentido tiene el mundo tal y como está planteado ahora. Como es posible que
unos tengan tanto y otros nada, lo sepamos y no intentemos hacer algo por
cambiarlo. A menudo oímos decir que la situación en cada país es consecuencia
del propio hacer de sus sociedades. Ahora nos planteamos que puede hacer esta
gente, a parte de luchar cada día por llevarse algo a la boca, nos preguntamos
qué responsabilidad tenemos desde ese sitio al que algunos llaman mundo
desarrollado, un año después sabemos que mucha más de lo que creemos. (Hasta
que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre
glorificarán al cazador; Igbo, Nigeria)

Desde pequeños nos hablan del tercer mundo, vemos la pobreza a diario en
nuestros flamantes televisores, y metemos decenas de países, cientos de culturas,
en un mismo saco como si hablásemos de un mismo problema. Dos mundos en
un planeta, pero ambos con las mismas condiciones mínimas para la vida.
Nosotros también lo sabíamos, y fuimos a una pequeña zona de uno de los países
de ese mal llamado tercer mundo. Sin embargo, nada más entrar se te caen de un
plumazo todas las cosas que uno creía saber, pensaba o defendía. Todas esas
verdades de las que estabas tan convencido pierden su significado de golpe, por
muy preparado que vayas, por muy seguro que te sientas, si te parabas a pensar,
la realidad te noqueaba.
La última noche antes de volver a nuestro mundo, compartimos nuestra última
cerveza con un amigo chadiano, Sylvan que, con los ojos llorosos, nos daba las
gracias por haber ido, por haber tenido interés por conocer esa realidad e intentar
buscar soluciones. Nos dijo que dejábamos nuestras huellas marcadas en la arena
de Laï, nosotros le intentamos transmitir la marca que había dejado Laï en
nuestras vidas.
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Notícies
Acaba l'estada de Manu i Mariu al Txad
A finals de juliol va finalitzar l'estada de Manu i Mariu a Txad. En els 6 mesos
que van estar allà, aquesta parella d'economistes de Madrid, van 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 amb l'objectiu final de posar en marxa d'una xarxa de 10 caixes
a la regió de La Tandjilé.
Quan Raquel va finalitzar el seu treball, les tres primeres caixes -situades a
les ciutats de Laï, Béré i Kélo- ja estaven en funcionament. En aquell moment, les
caixes estaven destinades únicament a l'estalvi ja que es buscava que la població
es familiaritzés amb el concepte d'estalvi gestionat. Posteriorment, es va posar en
marxa un sistema de transferències que va permetre a la població enviar diner
d'un lloc a un altre sense haver de desplaçar-se.
Per entendre la importància d'aquest projecte, cal saber que la ciutat més
propera que disposa de banc és Moundou, que està situada a més d'un centenar
de quilòmetres d'aquestes poblacions. Així, fins ara, la gent només podia guardar
els estalvis a casa, tot i que sovint els fossin robats o poguessin desaparèixer a
causa d'una inundació o sota l'efecte de les rates o els tèrmits. L'alternativa per a
guardar-los o per disposar de diners en
efectiu suposava desplaçar-se fins a
Moundou per unes carreteres o camins
literalment impracticables en època de
pluges, amb escassos mitjans de
transport i amb el risc afegit de poder ser
assaltat. Certament, la gent està molt
satisfeta i molt orgullosa del projecte i
està mostrant una molt bona capacitat
d'estalvi.
La primera feina de Manu i Mariu va
ser la de fer una auditoria i supervisar el funcionament d'aquestes tres caixes des
de la seva obertura, després d'un any de funcionament. Posteriorment, van
analitzar i opinar sobre la viabilitat d'iniciar l'oferta de microcrèdits, tot definint
possibles clients, prioritats, mecanismes d'atorgament, productes... També es van
ocupar de seleccionar i formar el personal d'aquestes entitats per tal que fossin
els mateixos txadians i txadianes els que fossin capaços de gestionar
autònomament els seus recursos.
Si no heu tingut l'oportunitat de fer-ho, encara esteu a temps d'entrar al bloc
que van obrir per tal de mantenir el contacte amb la família i els amics. En ell, a
banda de fer unes molt bones ressenyes dels projectes als quals donem suport,
ens fan arribar el seu dia a dia i ens retraten la vida allà de manera real i amena.
El podeu trobar a http://ecochad.blogspot.com
Des d'aquí volem felicitar el Manu i la Mariu per la magnífica feina feta i agrairlos aquests sis mesos de treball voluntari per a ADANE.
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Nous
voluntaris d'ADANE a Txad
A principis d'octubre, dos nous voluntaris van iniciar la seva feina a Txad.
Són Javi i Sara, una parella de Madrid, bons amics del Manu i la Mariu. Com en
el cas dels voluntaris anteriors, des d'ADANE els hem contractat una pòlissa
d'assegurança de viatge amb una àmplia cobertura mèdica.
Javier Ramos va néixer el 4 de juny de 1984 a Camarenilla, un poble de
Toledo. És llicenciat en Economia per la
Universidad Complutense de Madrid i
està
especialitzat
en
Economia
Internacional i Desenvolupament. Al
setembre de 2009 va finalitzar un
Màster en Administració d'empreses a la
Cámara de Comercio de Toledo.
Sara López va néixer el 17 d'octubre
de 1984 a Madrid. Està acabant els
estudis de Dret i Ciències Polítiques a la
Universidad Autónoma de Madrid. Al
llarg del present curs escolar, havia de
cursar tres assignatures i fer les
pràctiques externes de la llicenciatura.
És per això que, inicialment, Sara va marxar al Txad per tres mesos.
Posteriorment, va sol•licitar allargar la seva estada a Àfrica fins a març de 2010.
Un cop acceptada la seva proposta, des d'ADANE li hem prorrogat la pòlissa de
l'assegurança.
Javi i Sara donen continuïtat a la feina de Raquel, Manu i Mariu en el projecte
de les Caixes UCECI durant un any. Actualment, les caixes han començat a
atorgar microcrèdits. Com ens explica Javi al bloc, els microcrèdits són petits
préstecs adaptats a les característiques del lloc on es concedeixen i adaptats als
beneficiaris. Amb els interessos, es generen fons destinats a aconseguir que les
caixes arribin a ser autosuficients, sense dependència d'ajudes externes, i per a
nous préstecs. Això també en permetrà l'expansió a altres poblacions de la zona.
Gràcies als microcrèdits, persones excloses dels serveis financers oficials
poden optar a petites ajudes que els permeten millorar els seus negocis o
activitats i el benestar de les seves famílies.
Ja s'ha posat en marxa el crèdit escolar que pretén donar suport a
l'escolarització i impulsar l'ensenyament secundari. En aquesta etapa, les
matrícules s'abonen anualment i són més cares. Amb aquests microcrèdits es
vol afavorir que aquelles famílies que tenen més d'un fill o filla en edat escolar
puguin fer front a aquests pagaments i puguin donar continuïtat a
l'escolarització d'infants i joves.
També s'ha iniciat el crèdit al petit comerç orientat a incentivar i impulsar
nous negocis, a desenvolupar la capacitat emprenedora de la població i a
millorar les condicions de vida dels comerciants actuals. Amb aquests
microcrèdits es vol donar suport -principalment- a les dones, que habitualment
mostren una bona capacitat de gestió, però que difícilment tenen la possibilitat
d'accedir a ajudes.
Està igualment previst atorgar crèdits agrícoles destinats a les agrupacions
que treballen en aquest àmbit.
Si voleu conèixer l'estat dels projectes que tenim allà, saber més del seu dia a
dia i deixar-los els vostres missatges, podeu anar a http://chadane.blogspot.com/
Des d’aquí us fem arribar tot el nostre suport i el nostre agraïment per la
vostra tasca.
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Donacions i enviaments de material
Durant la primavera, Ana Santos -mare del Manu- va iniciar una campanya de
recollida de llibres en francès a la Biblioteca de la Universidad Complutense de
Madrid, que és on treballa. L'actuació va tenir molt bona acollida i es van recollir
uns 200 llibres i altre material d'oficina, destinats a les biblioteques dels centres
socioculturals, que van ser enviats a Saragossa aprofitant el servei que AdaneBarcelona té contractat amb MRW.
Posteriorment, una empresa va oferir a Ana una cinquantena de mantes sense
estrenar que , de comú acord, vam destinar a l'Hospital de Dono-Manga.
Tot aquest material va arribar al Txad en un contenidor enviat per una entitat
de Saragossa en el qual ens van cedir espai.

Subvencions
El dia 1 de juny de 2009, l'ACCD (Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya), després de l'acceptació de
l'informe de seguiment presentat
a meitats d'abril, ens va ingressar
6.800 €, corresponents al segon
pagament (40 %) de la subvenció
que ens va atorgar per dur a
terme el projecte Curs virtual “Comprendre Àfrica”, en la convocatòria de 2007. Un
cop acabat i valorat el curs, també es va presentar l'informe final.

Trobada
d'ADANE's
Dos anys després d'un primer
encontre entre Adane-Barcelona i
Adane-Cantabria a Reinosa, el
dissabte 1 i el diumenge 2 d'agost
de 2009 tingué lloc una segona
trobada d'ADANE's, amb
els
objectius de:
-> conèixer-nos, doncs molts
dels membres de les diferents
entitats
no
ens
coneixíem
personalment;
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-> exposar els orígens i les activitats dutes a terme per cada una de les ONGD;
-> escoltar les experiències i valoracions d'algunes de les entitats amb les que
hem treballat, dels voluntaris i voluntàries que han estat treballant sobre el terreny
i les motivacions i expectatives dels futurs voluntaris;
-> plantejar estratègies de cooperació i sensibilització per al futur a partir dels
plantejaments i les reflexions fetes per Carlos;
-> posar en marxa eines, com ara una intranet o una pàgina web comunes, que
facilitin la comunicació i afavoreixin la feina conjunta.
La trobada tingué lloc a Barcelona, a l'Edifici Alguer -que ens va ser cedit per
l'Escola Guinardó SCCL- i va comptar amb la presència de
- Carlos Gangas, impulsor
de la creació de les diferents
ADANE existents a l'Estat
Espanyol i responsable final
dels projectes conjunts
realitzats al continent africà
- Jesús Ruiz (president),
Mari Paz Gangas, Chus
Gutiérrez, Mari Carmen
Gangas, Mari Ángeles
Gutiérrez i Alberto Díez de los
Ríos, d'ADANE-Cantabria
- Diô Manhiça, president
d'ADANE-Moçambique
- Pachi Hurtado, director de l'ONGD gallega Ecos do Sur amb la qual ADANE ha
treballat en diferents projectes conjunts.
- Raquel Muñoz, voluntària d'ADANE al Txad entre abril de 2007 i abril de 2008
- Manu Gracia i Mariu Ruiz-Gálvez, voluntaris d'ADANE al Txad entre gener i
juliol de 2009
- Javi i Sara, que van iniciar el seu treball voluntari al Txad a l'octubre de 2009
- Francesc Soler (president), Mireia Pablo, Josep M Clavera, Glòria Dellà, Miquel
Navarro, Marga Sacases, Ester Eri, Núria Soler i David Isnardo d'ADANE-Barcelona
- Blanca Abad i Maqui Abad de la Casa do Gaiato de Moçambic (amb qui també
hem impulsat projectes conjunts) van participar en alguna de les activitats
realitzades.
Per diferents motius no vam poder comptar amb la presència de Manel Tenes
voluntari d'ADANE a Maputo (Moçambique) entre gener de 2004 i gener de 2007
i representants d'ADANE-Madrid i d'ADANE- Almería.
Per finançar aquesta trobada vam comptar amb els ingressos obtinguts com a
tutors dels curs "Comprendre Àfrica" provinents dels finançadors del projecte. És
a dir, no vam utilitzar diners provinents de cap donació, sinó diners que van ser
producte de l'execució d'un projecte i del nostre treball voluntari. També vam
comptar amb la col·laboració econòmica d’ADANE-Cantabria.
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Beques de formació
A partir de diverses sol•licituds fetes per Carlos,
la Junta d'ADANE-Barcelona en la seva reunió del dia
14 de novembre de 2008 va decidir per unanimitat
finançar una beca anual per formació, si hi ha
demanda i fons disponibles.
Així, durant aquest any 2009, hem col•laborat
amb 3.000 € en la formació de Nico Bab Nadji,
Nicolás. Aquest capellà txadià, rector de la parròquia
de Baktchoro, va arribar a Santander durant l'estiu,
per aprendre castellà i cursar el Màster en
Cooperació i Desenvolupament amb l'objectiu que,
quan acabi, pugui ser el responsable de la BELACD
de Laï encarregat de sol•licitar subvencions
destinades a impulsar projectes de cooperació al
desenvolupament que millorin la qualitat de vida
dels habitants de la regió de La Tandjilé, al Txad.

Beca per a un professor
Gràcies a una aportació particular específica, estem
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.
L'any 2005, Donafrio va haver de deixar els estudis
i començar a treballar per tal de fer-se càrrec
d'alguns dels seus germans més petits. El seu
nivell d'estudis -BAC més dos anys de física i
química- li permetia fer classes en col•legis
d'ensenyament general, després de la primària
i abans de la secundària, però no més enllà.
Ara mentre espera poder reunir la
documentació necessària per començar els
estudis d'enginyeria tècnica en construcció
a Togo, el país de la zona més idoni per ferho, ja s'hi ha desplaçat i està ampliant els seus
estudis de física per tal d'obtenir-ne la llicenciatura.
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Activitats realitzades l'any 2009
Exposició de bàtiks a l'Hospital de
l'Esperança
A finals de novembre de 2008, vam mantenir una entrevista amb Mercè
Fernández, responsable de Serveis personals de l'Hospital de l'Esperança de
Barcelona, per presentar-li la nostra ONGD i sol•licitar-li els espais d'exposició de
l'hospital per donar a conèixer els nostres projectes i recaptar fons per dur-los a
terme.
La proposta va ser valorada positivament i, tal i com estava previst, entre l'1 de
febrer i el 2 d'abril vam fer una nova exposició de bàtiks, aquesta vegada a la sala
d'espera de les consultes externes i a la cafeteria de l'Hospital de l'Esperança de
Barcelona L'activitat ens va permetre reunir 228 €.

BARNÀFRIKA’09
Al juny de 2008, un grup d'associacions africanes ubicades a Catalunya ens va
convidar a formar part de Kafu Bá, la “Unió d'associacions africanes de Catalunya
i d'entitats de solidaritat amb Àfrica”. Després de participar en algunes de les
reunions fundacionals, la Junta d'ADANE va decidir declinar la invitació a causa de
la poca disponibilitat de temps per implicar-nos-hi i participar-hi regularment.
Fruit dels contactes establerts en aquell moment, vam tenir la possibilitat de
participar a BarnÀfrika'09, la 2a Setmana
Afrocultural de Barcelona. Aquesta
iniciativa va ser fruit del treball d'un
nombrós grup d'entitats que, en
homenatge a la Mare Àfrica, programaren
una mostra d'entitats i tot un seguit
d'activitats infantils, tallers, mostres
d'artesania africana, xerrades, ofertes
culinàries i actuacions musicals diverses
que, els dies 23 i 24 de maig, ompliren
de color i de música el Parc de l’Estació del Nord. Com a cloenda, el dilluns dia 25,
dia d'Àfrica, es realitzà un acte de caire més institucional al Centre Cívic ParcSandaru en el transcurs del qual es va fer la presentació oficial de la Unió
d’Associacions Kafu Bá a la qual van assistir diferents membres d'ADANE.
Durant els dos dies que durà la mostra d'entitats, vam comptar amb la
presència de diversos grupets de nois i noies de primària de l'Escola Guinardó
SCCL de Barcelona, que va participar molt activament en el projecte “Kirbe go kura”
per a la creació de la Cooperativa agroalimentària de Kélo.
En l'estand que vam muntar, vam aconseguir recollir 1.500 € per als nostres
projectes.
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Activitats realitzades l'any 2009
Participació a l'acte de presentació de la
“Guia d'obligacions i beneficis fiscals de les
entitats sense ànim de lucre de Barcelona”
A meitats de setembre, la Direcció de Participació i Associacionisme, en nom
de Carles Martí i Jufresa (Primer Tinent d’Alcalde) i Montserrat Ballarín i Espuña
(Regidora d’Hisenda), ens va convidar
a la presentació d'aquesta guia
realitzada
conjuntament
per
l'Ajuntament de Barcelona (Institut
Municipal d'Hisenda), l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, l'Agència
Tributària Catalana, la Direcció
General de Tributs del Departament
d'Economia
i
Finances
i
el
Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. l'acte tingué
lloc el diumenge, dia 27 de setembre, a l'Auditori de la 14a Mostra d'Associacions
de Barcelona de les Festes de La Mercè, situada a la Plaça de Catalunya.

Participació al
“ Taller de sensibilització 2.0, Treu el
màxim profit al nou CanalSolidari.org!”
Com ells mateixos diuen a la seva web, Canal Solidari “és un portal on line
d’àmbit català amb notícies i recursos sobre solidaritat, drets humans, cooperació
i inclusió social, elaborats per ONG, persones a títol individual i un equip propi de
redacció.”
El seu objectiu és “sensibilitzar la ciutadania sobre temes de drets humans,
solidaritat, inclusió social, medi ambient, oferint informacions clares que ens
ajudin a comprendre diferents problemàtiques, així com idees pràctiques per
solucionar-les, tant en clau local com global, per avançar en la transformació
social cap a un món més just.”
Des de fa temps, ADANE figura al seu directori d'ONG i, el dimarts 15 de
desembre, vam ser convidats a aquest taller destinat a donar a conèixer el nou
portal que han dissenyat amb la intenció que les entitats puguem treure el màxim
profit possible d'aquest nou canal de comunicació.
Per a més informació: http://www.canalsolidari.org
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Durant aquest any hem participat ...
IXa edició de les 12 hores contra el racisme i la xenofòbia
d'Argentona
Celebrada el divendres, dia 9 de gener, al Poliesportiu Municipal, fou organitzada
pel Casal de Joves, amb el suport de la Regidoria de Joventut. Hi vam reunir 80€.

Festa de la Primavera del barri Congrés-Indians
Celebrada el dissabte, dia 18 d'abril, a la plaça del Congrés. Hi vam reunir 227€.

14a. Festa del comerç al carrer del barri de Sant Andreu
Celebrada el dissabte, dia 6 de juny, a la plaça del Congrés. Hi vam reunir 345€.
Al llarg d'aquesta jornada també vam comptar amb la participació d'un grup de
nois i noies de Cicle Superior de l'Escola Guinardó SCCL encaminada a aconseguir
més fons per al projecte “Kirbe go kura”.

Festa de la Primavera a La Miranda
Celebrada el diumenge, dia 7 de juny, al Casal de barri de l'Avinguda Coll del
Portell núm. 74 de Barcelona. Hi vam reunir 130€.

Festa Major del barri dels Indians
Celebrada el dia 24 de setembre al carrer Jordi de Sant Jordi. Hi vam reunir 114€.

Festa Major del barri del Congrés
Celebrada el dia 10 d'octubre, a la plaça del Congrés. Hi vam reunir 92€.

6a. Fira de Comerç Just i Solidaritat de Cubelles
Celebrada el dia 14 de desembre, al nucli antic de Cubelles, va ser una de les
activitats programades dins de la Setmana de la Solidaritat organitzada per la
Regidoria de Salut i Cooperació d'aquest Ajuntament. Hi vam reunir 340€.

15

Projectes acabats l'any 2009
S'ha finalitzat la construcció del Centre
Sociocultural de Dogou
L’any 2003, les comunitats de Dogou expressaren la necessitat d'intervenir en
el sector de l’educació formal i no formal i iniciaren activitats d’aquest tipus a la
capella de la parròquia o a l’ombra d’un arbre.
A mida que augmentà el nombre de participants, es veié la necessitat de
construir locals més adequats per a la realització d’aquesta tasca i es localitzen
uns espais situats en un terreny que les autoritats competents havien cedit a la
parròquia perquè s'hi realitzessin activitats escolars, esportives, d’oci,
d’alfabetització, de participació social de nenes i dones de la zona i de prevenció
del VIH. A partir d’aquí, es determinà
l’espai que es veié més adient, tot
pensant en les activitats que es
realitzaven en aquell moment i en les
que es podrien dur a terme en el futur.
Al novembre de 2006, el Consell de
Comunitat posà sobre la taula la
necessitat de dotar aquells espais
d’una estructura duradora i d’anar-ne
ampliant l'oferta. Així és com es
prengué la decisió d’iniciar els passos
necessaris per a consolidar–hi un
centre sociocultural.
El mateix Consell, al desembre, perfilà el tipus d’activitats més adequades per
tal d’incidir en l’educació no formal de les persones destinatàries, promoure
l’equitat de gènere i combatre la SIDA, i dissenyà la infraestructura més adient per
dur-les a terme. Així, després d’estudiar els objectius que raonablement es
podrien assolir, s’aprovà l’estructura física del Centre.
S'iniciaren llavors els contactes amb el cap del Cantó i els Caps del Poble i de
la Terra per tal d’exposar-los el projecte de la comunitat i d’implicar-los en la
sensibilització a la resta dels veïns. També calgué garantir el compromís de
participació local, tant en forma de treball, com amb l’aportació de maons per a
la construcció de l'amfiteatre. La iniciativa va ser acollida amb il•lusió per part de
tothom.
Posteriorment va ser necessari presentar el projecte a les autoritats locals, no
tan sols per a l’obtenció dels permisos necessaris per a les construccions, sinó –
sobretot - per estendre la sensibilització a la població no cristiana, que també
n'ha de ser beneficiaria. Així, també participaren en la proposta d’identificació i
se’ls demanà la seva implicació aportant –com la resta- treball i materials. Les
visites a les autoritats locals es dugueren a terme en ordre de major a menor rang
jeràrquic, segons la distribució administrativa local.
Els resultats de les diverses reunions foren molt positius ja que, a més
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d'obtenir-se la conformitat oficial a efectes de tràmits legals i administratius,
s’aconseguí la implicació activa de la població amb l’objectiu de millorar les
infraestructures i augmentar les possibilitats de desenvolupament humà
sostenible de la zona. Tots els actors dels cinc barris directament afectats van
estar implicats en el projecte
Quan al 2005, Carlos Gangas, el responsable de projectes de cooperació
d’ADANE, es traslladà a Txad, s’implicà en el procés participatiu d’identificació i
formulació iniciat amb la població local, aportant els seus coneixements
professionals i la seva vasta experiència en l’àmbit de la cooperació internacional
pel que fa al plantejament tècnic
d’aquest projecte.
Aquest ha estat, doncs, un projecte
que ha donat resposta a unes activitats
iniciades l’any 2003 i que ha anat
prenent forma al llarg del temps.
El Centre Sociocultural de Dogou vol
ser, a la vegada, un espai de promoció
cultural, d’alfabetització, de foment del
teixit associatiu local i d’esbarjo i oci;
un espai de formació en salut i
d’assistència preventiva per ajudar a detectar i combatre malalties infeccioses i
un espai de convivència multiètnica tolerant i respectuosa.
Així, les principals actuacions del Centre Sociocultural, des d’una planificació
i intencionalitat educatives, giren al voltant de les següents estructures:
- La biblioteca i les seves instal•lacions per a la lectura, el treball personal i els
jocs, i més endavant, quan el centre estigui consolidat el servei de préstec de
llibres a joves de l’àmbit rural no escolaritzats.
- La sala polivalent per a conferències, debats, representacions teatrals,
projeccions de vídeo...
- L’amfiteatre a l’aire lliure per a representacions, festivals o concentracions
majors.
El projecte beneficia tota la població de Dogou-centre, unes 4.500 persones,
que tenen accés al Centre Sociocultural sense cap mena de selecció ni de
discriminació prèvies i, especialment, la població jove i les dones que ara
disposaran d’espais i d’activitats específicament destinats a ells i elles. També hi
tindran cabuda totes aquelles persones que, tot i viure fora de Dogou-centre, per
raons de proximitat, puguin accedir a les instal•lacions. Actualment la població del
Cantó de Dogou està formada per unes 53.000 persones.
Les activitats programades per al Centre són:
A la biblioteca
•
Obertura de la Biblioteca durant 6 dies a la setmana
•
Conferències-debat, 2 cops a la setmana
•
Organització d’una Setmana Cultural a l’any
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•
•
•
•
•

Organització de quatre Concursos Culturals a l’any
Diferents cursos d’aprenentatge de lectura.
Dues sessions de vídeo al mes, amb o sense debat, durant tot l’any.
Creació i representació de dues obres de teatre durant l’any.
Tres sessions de jocs de taula a la setmana durant el curs escolar i cada
dia durant les èpoques de vacances.
•
Una reunió de l’equip d’animació cada 2 mesos.
•
Una assemblea de socis a l’any, com a mínim.
Pel que fa al professorat podem dir que les ràtios a les aules, la manca de
materials bàsics per a la preparació de les classe i la proliferació d’escoles
comunitàries i privades que contracten persones sense gaire formació fan que
calgui una intervenció en aquest sentit. El centre proporcionarà materials didàctics
útils per a la pràctica docent a través de la Biblioteca, així com sessions de
reciclatge permanent i cursos de formació de mestres comunitaris.
A la sala polivalent i amfiteatre
•
Diferents cursos de salut reproductiva dirigits a les dones de la zona.
•
Tallers per fomentar la seva capacitat organitzativa i donar suport a la
creació d’associacions de dones.
•
Cursos d’alfabetització, dos cops per setmana, programats en horaris que
compatibilitzen les tasques de les dones amb el temps dedicat a la seva
formació.
•
Sessions sobre prevenció i lluita contra la SIDA i altres malalties de
transmissió sexual
•
Sessions d’higiene personal i comunitària
•
Sessions de prevenció de la malària
•
Sessions sobre nutrició equilibrada
•
Gestió de les Coop-Santé (Cooperatives de salut)
•
Activitats d’enfortiment del teixit associatiu i organització comunitària
de dones.
•
Sessions sobre coneixement i respecte pels drets humans
•
Sessions referents a com votar i com participar activament en una
democràcia
•
Sessions sobre els drets dels camperols
•
Trobades destinades a millorar la resolució de conflictes entre la
població rural i la població nòmada
•
Sessions formatives impartides per la Comissió Justícia i Pau.
El Centre es mantindrà gràcies a les aportacions dels seus socis i sòcies que
disposaran d’un carnet que els permetrà l’accés a les activitats, amb uns quotes
previstes a partir dels 250 FCFA (0,38 €)
En altres activitats com ara cursos de suport, formació de mestres, classes
d’informàtica, etc. els implicats participaran en el cost de l’activitat i a les puntuals
com el teatre o les projeccions, es cobrarà una entrada simbòlica.
El cost global del projecte ha estat de 121.617,06 €, i els finançadors van ser
detallats a la Memòria de 2008.
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Curs virtual “Comprendre Àfrica”
El projecte es dugué a terme en el marc de col•laboració establert entre
ADANE-Barcelona i Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad Internacional del País
Basc.
L’acció consistí en la realització d’un primer curs per Internet, utilitzant la
plataforma virtual de la UOC, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió de l’actual
situació del continent africà a partir de la seva història precolonial, de les
conseqüències de la colonització i del repartiment territorial que es va dur a terme,
de la situació en què es va produir la descolonització, dels perquès de la situació
econòmica actual, etc. i de donar difusió a la cultura africana, els sistemes polítics,
les tradicions, l‘art, etc. i així permetre, des d’aquest coneixement i des d’aquesta
comprensió, una relació de convivència més amplia i enriquidora i una visió real
del continent i de la seva gent.
En total hi hagué 173 preinscripcions i 110 persones matriculades. A la versió
catalana 54 persones, 37 dones i 17 homes. A la versió castellana 56 persones,
36 dones i 20 homes.
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El curs es va fer del 17 de març al 8 de juny de 2009 i l'elaboració dels materials
didàctics i la impartició del curs van ser responsabilitat de diferents especialistes
en temes africans.
Gustau Nerín. Coordinador acadèmic del curs en català, autor dels textos i
professor del curs. Doctor en Antropologia Social i Cultural i Llicenciat en
Geografia i Història. Professor a la Universitat Nacional de Guinea Equatorial, al
Centre Associat de l'UNED de Bata i a la Universitat de Montpellier. Consultor per
a UNICEF, l'AECID, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Ha
dirigit col•leccions de literatura africana i asiàtica en Ediciones del Bronze i a El
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Cobre. També és autor de Guinea Equatorial, història en blanc i negre (Península
/ Empúries, Barcelona, 1998), L’imperi que mai no va existir (Plaza&Janés,
Barcelona, 2001), La guerra que va venir d'Àfrica (Crítica, Barcelona, 2005), Un
guàrdia civil a la selva (La Campana / Ariel, Barcelona, 2006), La Sección Femenina
de Falange en la Guinea Espanyola (CEIBA, Vic, 2007) i L'antropòleg a l'olla (La
Campana, Barcelona, 2008).
Antoni Castel Tremosa. Autor dels textos i professor del curs. Doctor en
Ciències de la Comunicació i Llicenciat en Història. Professor de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director de
la revista Nova Africa. Codirector del postgrau “La comunicació dels conflictes i la
pau”. Professor de la Universitat Eduardo Mondlane de Maputo. Autor de Males
notícies d'Àfrica (Bellaterra, Barcelona, 2008).
Albert Farré. Autor dels textos i professor del curs. Doctor en Antropologia
Social i Cultural i Llicenciat en Geografia i Història. Investigador associat al Centre
d'Estudis Africans de la Universitat Eduardo Mondlane de Moçambic. Investigador
del Centre d'Estudis Africans de l'ISCTE de Lisboa, gràcies a una beca postdoctoral
de la Fundação pela Ciência i a Tecnologia del govern portuguès. Membre del
consell de redacció de la revista Studia Africana i col•laborador en la xarxa
africanista CREMI i en el Centre d'Estudis Africans de Barcelona. Ha realitzat
treballs de camp a Uganda, Moçambic i Senegal. Autor de nombroses publicacions
etnogràfiques i sobre l'Àfrica actual.
Noé Cornago. Coordinador acadèmic del curs en castellà, autor dels textos i
professor del curs. Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia, i Llicenciat en
Ciències de la Informació. Professor Titular de Relacions Internacionals a la
Universitat del País Basc-Euskal Herriko Unibertsitatea i Director del Màster en
Cooperació Internacional Descentralitzada: Pau i Desenvolupament, en aquesta
mateixa universitat. Autor de nombroses publicacions sobre desenvolupament i
cooperació internacional. Professor visitant a la Universitat de Laval al Canadà, a
Ohio State University i University of Idaho a EUA i a l’Institut d'Estudis Polítics de
Bordeus.
Ainhoa Marín Egoscozabal. Autora dels textos i professora del curs. Doctora en
Economia per l'UNED. Professora d'Economia Internacional de la Universitat
Antonio de Nebrija. Membre del Grup d'Estudis Africans de l'UAM i del Plafó
d'Experts Opex/Fundació alternatives sobre economia i política africana.
Especialista en economia africana i autora de nombroses publicacions sobre
economia, desenvolupament i integració africana.
Berta Mendiguren. Autora dels textos i professora del curs. Professora
d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Antropologia
de la Salut per la Universitat Rovira i Virgili. Llicenciada en Antropologia per la
Universitat de Deusto i Màster en Cooperació Internacional Descentralitzada: Pau
i Desenvolupament per l'UPV/EHU. Àmplia experiència professional en matèria
d'immigració, asil i cooperació sanitària, amb institucions com Creu Roja i PNUD
entre altres, amb àmplia experiència sobre el terreny a Mali i República
Dominicana.
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Vie de Dieu N’Goko Zenguet. Autor dels textos. Doctor en Farmàcia per la
Universitat de Bamako. Màster en Cooperació Internacional Descentralitzada: Pau
i Desenvolupament per l'UPV/EHU i Expert Universitari en epidemiologia i noves
tecnologies aplicades, per la Universitat Carlos III de Madrid. Consultor
Internacional en matèria de salut i desenvolupament, i en particular de VIH-SIDA.
Després d'anys de treball a la República Centrafricana i Mali, actualment exerceix
el seu treball a la República Dominicana.
Edu Bidaurrázaga. Autor dels textos. Doctor en Economia. Professor
d'Economia Internacional de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko
Unibertsitatea, Investigador Associat a l'Institut d'Estudis sobre Desenvolupament
i Cooperació Internacional Hegoa i col•laborador del GEA de l'UAM. Especialista en
economia africana i autor de nombroses publicacions sobre economia,
desenvolupament i integració africana.
Joseph Lengmang. Autor dels textos. Màster en Cooperació Internacional
Descentralitzada: Pau i Desenvolupament per l'UPV/EHU i Llicenciat en Ciències
Polítiques per la Universitat de Jos a Nigèria. Professor Assistent al Centre d'Anàlisi
i Resolució de Conflictes de la Universitat d'Uyo a Nigèria. Actualment, Oficial de
Programes per a la costa Atlàntica al PNUD Nicaragua.
Els mòduls desenvolupats durant el curs van ser:
* Aproximació a la Història d'Àfrica
A través d'aquest mòdul es tractà d'oferir a l'alumnat una informació
essencial sobre el passat del continent africà, fent èmfasi en aquells aspectes
que són essencials per comprendre la situació actual del continent. S'abordà
el tràfic d'esclaus, el repartiment d'Àfrica, la colonització, la descolonització
i la guerra freda al continent africà. S'insistí en l'existència de dinàmiques
socials endògenes i es tractà d'aproximar als alumnes les especificitats de la
societat africana que marquen una evolució peculiar.
* Context polític i dinàmiques socials
S'analitzà com el context polític condicionà el progrés econòmic. Es
presentaren els problemes relatius al neocolonialisme i a l'autoritarisme.
D'altra banda es presentaren els avenços que han presentat les societats
africanes en els últims anys (Conferències nacionals, liquidació pacífica de
l'apartheid, aparició de noves democràcies, consolidació d'estats federals...).
A més es presentaren les dinàmiques socials que condicionen l'evolució
socio-política de les societats africanes (aparició d’ONGs i associacions
femenines, apogeu de la islamització...).
* Pensament, art, cultura i societat
En aquest mòdul s'insistí en la vocació creativa de les societats africanes. Es
posà èmfasi en les noves vies que van apareixent al continent africà i es
tractà de combatre la tendència a l'afropessimisme que predomina
freqüentment en els estudis sobre aquest continent. Simultàniament es tractà
de destacar les especificitats africanes, que de vegades poden dificultar la
comunicació entre l'africà i el visitant (cooperant, periodista o simple viatger).
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* Àfrica en l'economia global
Es van estudiar les bases de l'economia africana així com el caràcter canviant
de la seva inserció en l'economia global, la seva falta de vertebració interna
i les formes específicament africanes de transnacionalizació de l'economia.
Es tractà de contrastar el dinamisme de l'economia popular africana amb
l'abast de la pobresa, així com la debilitat estructural de la seva inserció en
l'economia global. S'atengueren igualment els processos que definits des de
fora faciliten, malgrat les enormes potencialitats del continent, el
reforçament de la seva dependència i les expectatives que per a la superació
d'aquests obstacles ofereixen els esforços en curs per a la integració
regional.
* Salut, sistemes sanitaris i de protecció social a l'Àfrica
Es realitzà un recorregut pels principals problemes de salut del continent i en
especial VIH/SIDA, tuberculosi i paludisme. S’abordà la seva relació i
retroalimentació amb les situacions de desigualtat, pobresa, malnutrició,
inseguretat alimentària, inestabilitat política i/o conflictes que condicionen
el Desenvolupament Humà d'aquests països. S'aproparen a les relacions
d'hegemonia i subalternitat existents entre el sistema biomèdic "heretat" de
l'època colonial i els diferents sistemes mèdics des dels quals secularment
s'ha vingut donant resposta a la malaltia al continent: la medicina popular de
tradició animista i la medicina tradicional àrab-musulmana. Es reflexionà
sobre els sistemes de protecció sociosanitària articulats al llarg de la seva
història: des de la tradicional solidaritat fins als actuals Sistemes de Seguretat
Social, fent especial atenció en l'impacte de la globalització i de les polítiques
d'ajust estructural, així com la seva relació directa amb el fenomen migratori.
Per últim s'aproparen a les aportacions i efectes col•laterals de les polítiques
i programes de cooperació en l'àmbit sanitari, així com de les accions
anomenades de codesenvolupament.
* La mentalitat colonial com a obstacle per a la compressió de l'Àfrica
S'oferiren els elements d'anàlisi necessaris per a una millor comprensió de la
realitat africana, superant els estereotips que ofereixen els mitjans de
comunicació, la publicitat, el cinema i, fins i tot, algunes expressions de les
ciències socials. Després d'explorar amb diversos exercicis aquesta
estructura de prejudicis es prepararà l'estudiant per a un nou acostament,
crític i reflexiu, a la problemàtica africana en el qual, al costat de les seves
debilitats, s'assenyalaren les fortaleses i potencialitats del continent i de la
seva gent.
El cost total del projecte va ser de 41.400 €, finançats per l’ Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya) 17.000 €; Govern
Basc/Ajuntament de Basauri i de Irun 19.800 €; Adane-Barcelona 1600 €; SI del
País Basc 1.000 €; alumnes (mitjançant les matrícules) 2.000 €, i amb la
col•laboració del CEA (Centre d'Estudis Africans de Barcelona), de la Universitat del
País Basc i de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
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Construcció del mur de l'escola ECA Joan
Bosco de Dono-Manga
L'escola Joan Bosco va començar a ser una realitat l'any 2001 i el 2009 ha acollit
325 alumnes repartits en 6 cursos de primària i 1 de parvulari; té 7 mestres i una
directora. Disposa d'un pou d'aigua.

© Manu i Mariu

Per tal de complementar l'alimentació dels nens i nenes, habitualment molt
deficient, i d'ajudar-los a refer-se de l'esforç que els suposa arribar a l'escola,
algunes criatures caminen més de 10 Km. cada matí i cada tarda, a les 7 del matí,
quan comencen les classes, les responsables del centre van posar en marxa un
projecte d'esmorzars. Els robatoris d'aliments i d'aigua en una zona on la gent
passa gana, es va convertir en un problema important. Per això es va decidir
impulsar la construcció d'un mur de protecció al voltant de l'escola.
A partir de les explicacions que van anar apareixent al bloc del Manu i la Mariu
a l'abril de 2009, diverses persones van fer aportacions econòmiques a ADANE
per tal de donar suport a aquest projecte.
Actualment, ja disposen dels 10.771.000 Francs CEFA (16.420,284 €)
necessaris per construir-lo, han contractat una empresa i els materials han arribat
a l'escola.
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Projectes oberts
Cooperativa agroalimentària Espoir de Kélo
Tot i que hores d'ara podem dir que ADANE ja compta amb el finançament
necessari per acabar de posar en marxa la Cooperativa agroalimentària Espoir
(Esperança), el projecte encara no està tancat ja que el finançament atorgat a
Adane-Cantabria per la “Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, a través de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo”, que puja
144.000 €, no arribarà fins al mes de febrer de 2010.
Pressupost total del projecte: 222.710 €.

Projecte Kirbe go kura
Tal i com explicàvem a la Memòria de 2008, aquest és el nom que es va triar
per tirar endavant el projecte conjunt impulsat per ADANE i l’Escola Guinardó
SCCL de Barcelona, amb l’objectiu de col•laborar en la posada en marxa de la
Cooperativa Espoir de Kélo.
Kirbe go kura, en
lelé, una de les
llengües de la zona
on es duu a terme el
projecte,
significa
“una bona idea” i per
tirar-lo
endavant
hem comptat amb el
suport de mestres,
alumnat i famílies.
Impulsat
per
ADANE i la comissió
de Solidaritat del
Departament Ubuntu-Ciutadania global, al llarg del curs 2008-2009, Àfrica va ser
l’eix vertebrador de les festes escolars i d’altres activitats encaminades a afavorir
el descobriment de la seva quotidianitat i diversitat, fer una reflexió sobre els
perquès de la seva situació actual i potenciar un esperit obert i solidari vers aquest
continent.
Amb la intenció de no demanar uns diners extres a les famílies, es va treballar
per aconseguir que, a partir d’un treball conjunt de conscienciació i de reflexió
sobre les grans desigualtats existents entre el nostre continent i el continent
africà, els nens i les nenes, els nois i les noies de l’escola s’impliquessin
personalment en el projecte entenent –en la mida de les possibilitats pròpies de
cada edat- que compartir no és donar allò que ens sobra sinó renunciar a alguna
d’aquelles petites coses que -tot i que ens agraden molt- no necessitem, per
afavorir que l’altre tingui allò que necessita per a viure.
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Projectes oberts
Després del treball fet al llarg del 1r trimestre, la primera recollida de diners
es dugué a terme després de les festes de Nadal i es va demanar que, des de casa,
també s’ajudés l’alumnat a trobar maneres de recollir alguna quantitat –per petita
que fos- per aportar al projecte tot renunciant a alguna llaminadura, a algun
caprici o a alguna joguina per anar reunint els diners.
La quantitat recollida en aquesta primera acció, 1.290 €, va ser ingressada al
compte d’ADANE el 4 de febrer.
Un cop acabat el segon trimestre es va tornar a revisar el projecte i es va veure
que s’havien recollit 500€ més. Entre tant, des de l’escola es va anar posant en
marxa una manera engrescadora de reunir els diners que encara faltaven i, així,
des de P-3 fins a 4t d’ESO es tallaren, cosiren, etiquetaren i ompliren saquets
d’espígol. Uns saquets que van servir per perfumar els armaris i els calaixos de
casa de la gent d’aquí i per a
aconseguir fer realitat la
iniciativa de les txadianes i
els
txadians
de
les
agrupacions participants en
el projecte.
Inicialment
es
van
confeccionar 525 saquets
que es van vendre durant la
Festa de Sant Jordi/Jocs
Florals al preu de 2 € però,
com que moltes famílies es
van quedar sense, durant el
3r trimestre es realitzaren
saquets per encàrrec. També
vam comptar amb el suport de l’AMPA de l’Escola que, en aquesta mateixa
celebració, va organitzar una rifa que els va permetre reunir 400 € més.
El projecte es va tancar durant la Festa de Fi de Curs, celebrada a Sant Julià
d’Alfou que va tenir com a tema central les diferències nord-sud.
Les activitats realitzades al llarg del curs van permetre reunir 4.234,06 €.
L’esforç de petits i grans, que van renunciar a coses per tal de reunir uns diners
i que van treballar de valent, inclús en hores de pati, per confeccionar els saquets;
l’interès dels i les mestres de l’Escola per informar-se i col•laborar per tal de
transmetre una nova manera de mirar Àfrica i la perseverança a l’hora de mantenir
la motivació pel projecte al llarg de tot el curs; el treball de pares, mares, àvies...
-que van participar activament en la tasca de conscienciació i de motivació dels
seus fills i filles, que van acabar cosint i venent saquets fora de l’escola i que van
acompanyar els nois i noies que van participar voluntàriament en les paradetes
que ADANE va muntar a BarnÀfrika i al Congrés-;... Tot això i molt més, ha
possibilitat que el projecte plantejat hagi estat un èxit. Des d’aquestes pàgines
volem agrair a mestres, alumnes i famílies la il•lusió, la implicació i la confiança
dipositada en el projecte.

25

Projectes oberts
Cooperativa agroalimentària de Dogou

Durant el 2009, també s'ha començat la Cooperativa Agroalimentària de
Dogou, que té unes característiques similars a la de Kélo, però amb menys
agrupacions participants ja que la localitat de Dogou és més petita que la de Kélo.
L'objectiu del projecte és la millora de les condicions de vida, i especialment la
situació alimentària, de les 14 agrupacions participants en el projecte. Aquestes
agrupacions estan formades per homes i dones de diferents ètnies i amb diferents
llengües de la comarca de la Tandjilé Oest, al Txad.
Cada grup ha triat l'activitat productiva que vol dur a terme, tenint en compte
les necessitats i possibilitats de la zona, i les pròpies capacitats. Les activitats
seleccionades han estat, la posada en marxa de 23,5 hectàrees de cultius diversos
en terrenys propis o llogats; 3 molins de grà amb magatzem; cultiu de 190 fruiters
que, d'aquí a 4 o 5 anys, aportaran un benefici fix; compra de 3 arades, 3 parelles
de bous i 3 carros que facilitaran les feines al camp; generar un estoc de 574 sacs
de cereals, 180 es comprarien directament als productors i 394 sortirien dels
cultius esmentats anteriorment. El projecte acabarà amb la posada en marxa d'una
cooperativa que garantirà la correcta comercialització, el seguiment i el
manteniment de totes aquestes activitats amb un valor de 129.271,00 €.
Al maig, Adane-Barcelona va presentar un projecte a la “Convocatoria abierta
y permanente de l'AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo)” però la subvenció no ens va
ser atorgada.
Tot i que segons l'Informe sobre el
Desenvolupament Humà elaborat pel
PNUD (Programa de les Nacions Unides
per al Desenvolupament) de l’any 2009,
el Txad ocupa el lloc 175 de 182 països,
una vegada més, constatem les escasses
possibilitats d'aconseguir finançament
per als projectes que tenim allà, ja que
aquest país no figura al llistat de països
prioritaris ni de l'AECID, ni de l'ACCD.
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Projectes oberts
Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit de
la Immaculada (UCECI)
Per tal de trobar noves persones que donin continuïtat a la feina dels nostres
voluntaris i suport per reforçar el projecte de les caixes d'estalvi en tot el procés
d'atorgament dels microcrèdits, a principis de desembre, ens vam reunir amb dos
representants de l'ONGD Economistes sense Fronteres: el Delegat per Barcelona i
una voluntària.

Tot i que la impressió va ser molt favorable, haurem de veure quin és el millor
mecanisme per establir futures col•laboracions ja que les decisions sobre els
projectes les prenen a Madrid, on és la seu central.

Últimes notícies !!!
Quan tanquem aquesta edició de la Memòria 2009, aprofitem per informar que
ja s'han obert les Caixes UCECI de les ciutats de Baktchoro, Deressia i Guidarí.
- Tot i que encara no està inaugurat oficialment, el Centre Sociocultural de Dogou
ja té 50 socis. S'ha obert la Biblioteca i un espai per a jocs; hi ha una coral i un
equip de futbol; s'hi fan conferències i passis de pel•lícules.
- A l'Escola L'Espérance hi ha matriculats
150 nens: 73 catòlics, 57 protestants i 20 musulmans
127 nenes: 64 catòliques, 55 protestants i 8 musulmanes
- També ens alegra que al Centre Sociocultural Saint Cyrille 173 alumnes preparin
els exàmens d'entrada a la Universitat; 90 són dones. A la vegada, 30 dones i 15
nens vulnerables (en perill d'exclusió) fan alfabetització.
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Memòria econòmica 2009
Despeses 2009
Adquisició de mercaderies
Execució de projectes
Subministres (material, telefonia i dominis)
Altres serveis (missatgeria, desplaçaments, ....)
Assegurances voluntaris
Despeses financeres

47.844,43 €
524,41 €
40.366,00 €
946,81 €
2.545,76 €
3.117,52 €
343,93 €

Ingressos 2009
Aportacions personals
Aportacions empreses i entitats
Marxandatge i accions RR.PP.
Subvencions i matrícules
Romanent any 2008
Interessos bancaris

55.345,85 €
14.999,30 €
5.294,06 €
2.906,45 €
8.655,00 €
23.489,68 €
1,36 €

Despeses 2008
Ingressos 2008

66.667,12 €
90.156,80 €

Diferència

23.489,68 €

Saldo bancs a 31/12/2009
Caixa
La Caixa
Caixa Penedès

395,79 €
3.999,48 €
3.106,15 €
7.501,42 €

Balanç (romanent 2009)
Despeses 2009
Ingressos 2009
Romanent 2009
Diferència
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47.844,43 €
55.345,85 €
7.501,42 €
0 €

Memòria econòmica 2009
Ingressos 2009
Aportacions personals

Romanent
any2008
2008
Remanent any

27%

42%
Interessos bancaris

0%

Subvencions i matrícules

1 %

Aportacions empreses i
entitats

Marxandatge
Merxandaisingi iaccions
accions
RR.PP.
RR.PP.

10%

5%

Despeses 2009
Altres serveis
Assegurances voluntaris
(missatgeria,
7%
desplaçaments ..))
desplaçaments,

5%

Despeses financeres

1%

Adquisició de
mercaderies

1%

Subministres
(material, telefonia i
dominis)

2%

Execució de projectes

84%
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Projectes per al 2010
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.

Al mes de juliol o agost farem una nova exposició de
bàtiks, aquesta vegada a l'Hospital de Bellvitge
(Barcelona), que ens servirà per donar-nos a conèixer i
per recollir fons per als nostres projectes.

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

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...
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Vols col·laborar ?
Dades personals
Nom i cognoms:

NIF:

Adreça:

Codi postal:

Població:

Telèfon:

Província:

Correu electrònic:

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

€

Periodicitat:
Mensual

Trimestral

Anual

Única

Dades de domiciliació bancària
Titular del compte:

Banc o Caixa:

Adreça entitat bancària:

Codi Postal:

Codi Compte client (CCC)
Entitat
Oficina

Població:

Província:

D.C.

Número de compte

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.

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.
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Els nostres amics i col·laboradors:

Ajuntament
d’Argentona

Ayuntamiento
de Torrelodones

Ajuntament
de Cubelles

