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Carta de Dio

Yo Dionisio Joao Alberto Manhiça , representante de Adane en Mozambique,
estoy muy contento, y la población en general también,  de las actividades que
esta organización ha realizado en Mozambique. Los programas que hasta hoy
la ONG  hizo, y esperemos que continúe haciendo, permitirán mejorar el nivel
educacional, el nivel socioeconómico y el nivel cultural.

En el barrio de Magoanine no había ninguna escuela de secundaria ni ningún centro sociocultural. Hoy
tenemos 45 profesores y la escuela funciona en tres turnos uno por la mañana, otro por la tarde y otro por la
noche. En total son 1.234 alumnos de los cuales 645 son hombres y 587 son mujeres. Se puede notar
claramente que esta escuela intenta hacer de todo para mantener siempre,  sin discriminar, la igualdad de
sexos. Hoy en Magoanine las cosas cambian: las chicas tienen los mismos derechos que los chicos, ya que
pueden estudiar juntos sin ningún problema. Esta escuela acoge hoy los niños y las niñas que vienen
también de los barrios de Albasine y Mahotas que distan de la ciudad  25 y 7km respectivamente.

El Centro Socio-cultural permite a los estudiantes y la gente del barrio hacer varias actividades como una
forma de permitir su desarrollo intelectual en el ámbito del saber; combatir y evitar las enfermedades; permi-
ten tener clases de educación sexual como una forma de evitar enfermedades de transmisión sexual,  apren-
den también como evitar la malaria, la diarrea y otras. Usan este centro también para los encuentros locales
con los padres de los alumnos. Tenemos también secciones de teatro donde la población presenta a través
del teatro los problemas que les preocupan y como pueden resolverlos, que es la solución.

Con el campo deportivo es posible hoy juntar chicos de diferentes edades para jugar, como una manera de
evitar que se vayan a la calle.

El laboratorio que la escuela tiene es uno de los mejores si no el mejor equipado de las escuelas secunda-
rias en Maputo. El laboratorio ya empezó a funcionar y fue montado por el señor Manuel Tenes Casañ miem-
bro y voluntario de Adane y residente en España. El gobierno de Mozambique cuando se inauguró la escuela
y  el centro sociocultural, el 28 de Octubre de este año, se mostró muy contento con el trabajo de la ONG
esperando que sus actividades continúen no sólo en Magoanine sino también en otros puntos del país, así que
el Gobierno reconoce el trabajo que está siendo hecho por esta pequeña mas grande ONG. Un ejemplo de
esto es que se mostraron interesados en que el señor Manuel Tenes Casañ volviera a Maputo para continuar
la formación de los profesores de química, biología y física  en laboratorios. Mostraron interés también  en que
el mismo señor Tenes hiciese un programa a corto y largo plazo para servir de guión en las escuelas locales,
en lo que se refiere a las clases de laboratorio, por eso mismo pienso que la presencia de la ONG es
importante aquí en este lugar y país.

La ONG  estuvo también haciendo un centro infantil en el barrio de las Mahotas. Este centro infantil va a
acoger un máximo de 100 niños y niñas de los 3 años hasta los 5 años. Tiene 3 aulas para clases , un
comedor, un almacén y una cocina. Tiene lavabos para niños y niñas y uno para los maestros. Los niños
están en este centro a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Tienen el desayuno, el
almuerzo y la merienda antes de salir. Este centro ayuda a los niños y a los padres de ellos, pues cuando los
padres se iban a trabajar los niños se quedaban solos en casa con peligros inminentes. Los padres pagan
un valor simbólico de 150.000 MZM.  En fin, son cosas que tienen que continuar ya que en las Mahotas por
ejemplo hay muchos niños pero todavía sólo tenemos un centro infantil. Sería bueno que todos los niños del
barrio tuviesen las mismas o parecidas oportunidades como los niños que vienen al centro infantil, así que
sólo será posible algún día si la ONG continua trabajando allí con la población y el Gobierno.

Para terminar quisiera dar muchas gracias a todos los que están trabajando en esta ONG con la intención
de ayudar a los demás .

Feliz  2005 !

Dionisio Joao

MEMÒRIA ECONÒMICA 2004

L’any 2004 el vàrem començar amb un saldo incial de 25.198,42 €.

Comptes explotació 2004
Despeses:

     .   Administració i estructures
 -    Informàtica i associacions, més assegurança mèdica i d’accidents per al

                    nostre voluntari en Manel Tenes, vàlida per a un any: 802,95 €
               -    Despeses d’enviament de materials: 552,63€
              -    Despeses financeres : 83,02€

     .  Comunicació i màrqueting:
               -    Realització de marxandatge: reedició de tríptics i punts de llibre, realització de
                     punts de llibre per a Adane-Cantabria i compra de les samarretes: 1.762,24 €
              -     Impressió i enviament de la  Memòria 2003: paper, fotocòpies, sobres i
                 segells:  69,27 €

     .  Execució de projectes (construcció i equipaments a Magoanine, construcció del cen

        tre infantil a Hitakula): ): 67.112,26 €
        TOTAL: 70.382,37€

Ingressos:
     .  Aportacions personals (24 famílies): 3.573,53 €

     .  Aportacions empreses i entitats (Escola Guinardó, Fest Cap d´Any i ADANE

       Cantabria): 3.429 €

     .  Marxandatage i accions de RR.PP. (Festa Mercè i venda samarretes): 1501,2€

     .  Subvencions públiques (Generalitat de Catalunya): 10.800€ (40% de la subvenció

        pendent per als projectes del 2004) + 12.600€  (60% de la nova subvenció per als

       projectes del 2005)

     .  Subvencions privades (“la Caixa”): 27.000 € (100 % de la subvenció demanada per

       als projectes del 2004)

    .  Ingressos financers : 11,67€
TOTAL: 58.915,40€



Acte d’inauguració de Magoanine

Equipaments de l’escola de secundària i del centre social i cultural

Amb el suport de la Fundació la Caixa i de la Generalitat de Catalunya s’han pogut acabar

el laboratori, la cantina i el camp d’esports polivalent de l’escola de secundària i el centre

social i cultural del barri de Magoanine.

Aquest macroprojecte va ser inaugurat

el 28 d’octubre de 2004. A l’acte van

assistir el Ministre d’Educació, el Coordi-

nador de la Cooperació Espanyola a

Moçambic, la Directora Nacional

d’Educació i el Director d’Educació de la

ciutat de Maputo.

La compra de material per al laboratori

es va fer a l’empresa Pidiscat de Barce-

lona. Posteriorment se’n va fer l’envia-

ment. Durant un any el nostre voluntari, Manel Tenes, llicenciat en Biologia, s’ha encarregat -

entre d’altres coses- del seu muntatge i de la formació del professorat de Ciències de l’Escola.

També s’ha acabat de definir el protocol d’ús de les diferents intal·lacions del complex

(usuaris, funcionament, sistema d’autofinançament...).

Muntatge i enviament d’un contenidor

A finals de desembre es va enviar un contenidor amb material divers adreçat als diferents

projectes que estem duent a terme a Moçambic. Al llarg de l’any es va anar fent la recollida,

l’emmagatzematge (a l’empresa  APC), la preparació i el recompte d’aquest material:

- 54 cadiretes i altre mobiliari escolar (donació de l’empresa Hermex de Sabadell).

- 120 hamaques per a l’escolinha (comprades a l’empresa Hermex de Sabadell).

- 11.000 carpetes (cedides per la Direcció General d’Economia Cooperativa Social i

  d’Autoocupació de la Generalitat de Catalunya).

- Segona tramesa de material  de laboratori

  davant la impossibilitat de comprar-lo allà.

- 2 m3 de sabates i xancles, a més de peces

  de roba i material escolar divers (donades per

  diferents persones i entitats).

- 12 màquines de cosir, tallar, planxar (donades

  per Santander a  Adane-Cantabria).

- 11 màquines de cosir (donació del Centre de

  Formació Ocupacional del Departament de

  Treball i Indústris de Sabadell).

- 500 Kg de teles, a més de fils, botons... (donació de les empreses «Interasa» i «Padró i

Casas» a través del  Gremi de Fabricants de Sabadell).

Tot aquest material es va carregar en un trailer que el va dur fins a l’empresa «Intertransit»,

encarregada de fer-ne l’enviament fins a Moçambic.

Al llarg d’aquests dos últims anys, en Dionisio Joao, representant d’ADANE a Moçambic,

s’ha encarregat d’acabar els projectes que en Carlos Gangas (Fundador i Coordinador de

projectes) havia iniciat. Tanmateix és qui ha treballat més directament amb el nostre voluntari,

en Manel Tenes, qui continua fent la identificació de possibles projectes en col·laboració

amb altres entitats que treballen en la zona.

Activitats 2004
Durant aquest darrer any hem dut a terme les següents accions:

Festes de la Mercè
Aquest any, per primera vegada, hem fet festa

grossa! Durant els dies 24, 25 i 26 de setembre

ADANE ha estat present a la Mostra d’Entitats de

les Festes de la Mercè amb una paradeta a la

Plaça Catalunya. Aquest esdeveniment ens ha

permés donar-nos a conèixer una mica més,

recaptar fons i contactar amb altres entitats.

Fira de la Solidaritat de Sta. Coloma
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ens va convidar a participar de la Fira de la

Solidaritat que es va celebrar el dia 23 d’octubre en la mateixa localitat. I allà vam ser!



Projectes 2004
Projectes iniciats

Construcció de dues sales de costura
Aquest any, en col·laboració amb la Casa do Gaiato1, hem iniciat un projecte per a dones

amb la construcció de dues sales de costura equipades amb màquines semi-industrials,

una a Massaca i una altra a Changalane.

Cadascuna d’aquestes sales constarà d’un taller, dos magatzems i un bany per a les

treballadores/rs.

Aquest projecte posarà èmfasi en millorar la situació de les dones i els infants, ja que són el

sector de la població més vulnerable i menys afavorit, sobretot en zones rurals. Les perso-

nes de la zona formades en la construcció treballaran en l’execució del projecte i els joves

de les aldees hi participaran com a aprenents de paletes, encofradors, fusters, ferrers...

Aquest  fet compleix un doble objectiu: obtenir un treball i tenir accés a una formació que

faciliti una futura professió.

Tenim previst que una persona de Cantàbria viatgi a Moçambic per a ensenyar-los el

funcionament de les diferents màquines i que un noi del Gaiato es formi a Barcelona per tal

que pugui fer-se càrrec del seu manteniment i de la seva reparació.

Per poder dur a terme aquest projecte vam demanar una subvenció de 21.000 • a la

Generalitat de Catalunya -ja la temin aprovada!- i una altra, pel mateix import, a l’Ajuntament

de Barcelona -que ens l’ha denegat-. Com s’ha fet sempre, en l’execució d’aquest projecte

treballem conjuntament amb Adane-Cantabria i comptem amb el suport d’altres

Projectes acabats durant aquest any
Escolinha
Durant aquest any hem aconseguit acabar el centre d’ensenyament d’educació preescolar

-l’Escolinha- al complex de l’escola comunitària d’Hitakula a Mahotas. Tanmateix s’ha fet la

      compra i l’enviament de 120 hamaques per als

     més petits del centre.

El pla de col·laboració amb Campus for Peace

de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

per  equipar l’Escolinha ha quedat aturat pels

greus problemes de seguretat que han anat

sorgint aquests darrers mesos a Mahotas.

1La Casa do Gaiato és una institució particular de solidaritat social. La seva finalitat és acollir, educar i integrar en la

societat els nens i joves que per qualsevol motiu es veuen privats d’una situació familiar normalitzada.

Marxandatge
Aquest any hem ampliat el nostre material corporatiu amb

samarretes dissenyades per en Vito Langa (artista de

Maputo) i la realització de pósters informatius.

Altres activitats
En Dionisio Joao va visitar l’Escola Guinardó al gener i va

participar de les assemblees de Cicle Mitjà i Cicle Superior

d’Educació Primària.

L’Agustin Bomboma (advocat togolès) va fer tres xerrades per a nois i noies d’ESO. Una a

l’IES Joan Fuster i dues, a l’Escola Guinardó.

Adane va organitzar un estand informatiu a la Festa de Fi de Curs de l’Escola Guinardó

emmarcat en el Cicle Mitjà d’Educació Primària que tractà la cultura africana.

En Vito Langa va exposar la seva obra en dues ocasions: una al restaurant La Premsa a

Sant Pere de Ribes i l’altra a l’HdP, un local de Barcelona.

Aquest any també hem aconseguit tenir el nostre espai d’intranet dins de l’entorn del Campus

for Peace de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).

Col·laboracions
ADANE va facilitar la participació de l’Agustin Bomboma en el Congrés «Àfrica Camina»

on va fer una ponència que portava per títol «El desarrollo en África: ¿Historia de una aven-

tura liberadora o de una retórica neocolonial?». Aquesta xerrada tenia com a objecte l’estudi

del fenòmen del desenvolupament en l’Àfrica subsahariana des de l’època de les

independències fins a l’actualitat.

També continuem fent el seguiment del cas del Mathieu (policia togolès que va haver de

fugir del seu país per causes polítiques). L’11 de març va ser deportat al seu país i empresonat..

El van haver de posar en llibertat per manca de càrrecs gràcies al seguiment fet per

l’Asociación Togolesa de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, alertada del cas

per  Amnistia Internacional.  Aquesta associació togolesa ha pres el cas del Mathieu com a

mostra fefaent  de la constant violació dels drets humans per part del govern però aquest  fet,

que per una banda l’ha tret de la presó, per l’altra l’ha posat en el punt de mira de les autoritats

que proven de poder acusar-lo de qualsevol cosa. Es per això que en Carlos Gangas conti-

nua fent tots elspossibles per aconseguir-li un visat que li permeti sortir del país. Adane-

Barcelona està a la seva disposició per col·laborar en tot el que sigui possible.
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pueden estudiar juntos sin ningún problema. Esta escuela acoge hoy los niños y las niñas que vienen
también de los barrios de Albasine y Mahotas que distan de la ciudad  25 y 7km respectivamente.

El Centro Socio-cultural permite a los estudiantes y la gente del barrio hacer varias actividades como una
forma de permitir su desarrollo intelectual en el ámbito del saber; combatir y evitar las enfermedades; permi-
ten tener clases de educación sexual como una forma de evitar enfermedades de transmisión sexual,  apren-
den también como evitar la malaria, la diarrea y otras. Usan este centro también para los encuentros locales
con los padres de los alumnos. Tenemos también secciones de teatro donde la población presenta a través
del teatro los problemas que les preocupan y como pueden resolverlos, que es la solución.

Con el campo deportivo es posible hoy juntar chicos de diferentes edades para jugar, como una manera de
evitar que se vayan a la calle.

El laboratorio que la escuela tiene es uno de los mejores si no el mejor equipado de las escuelas secunda-
rias en Maputo. El laboratorio ya empezó a funcionar y fue montado por el señor Manuel Tenes Casañ miem-
bro y voluntario de Adane y residente en España. El gobierno de Mozambique cuando se inauguró la escuela
y  el centro sociocultural, el 28 de Octubre de este año, se mostró muy contento con el trabajo de la ONG
esperando que sus actividades continúen no sólo en Magoanine sino también en otros puntos del país, así que
el Gobierno reconoce el trabajo que está siendo hecho por esta pequeña mas grande ONG. Un ejemplo de
esto es que se mostraron interesados en que el señor Manuel Tenes Casañ volviera a Maputo para continuar
la formación de los profesores de química, biología y física  en laboratorios. Mostraron interés también  en que
el mismo señor Tenes hiciese un programa a corto y largo plazo para servir de guión en las escuelas locales,
en lo que se refiere a las clases de laboratorio, por eso mismo pienso que la presencia de la ONG es
importante aquí en este lugar y país.

La ONG  estuvo también haciendo un centro infantil en el barrio de las Mahotas. Este centro infantil va a
acoger un máximo de 100 niños y niñas de los 3 años hasta los 5 años. Tiene 3 aulas para clases , un
comedor, un almacén y una cocina. Tiene lavabos para niños y niñas y uno para los maestros. Los niños
están en este centro a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Tienen el desayuno, el
almuerzo y la merienda antes de salir. Este centro ayuda a los niños y a los padres de ellos, pues cuando los
padres se iban a trabajar los niños se quedaban solos en casa con peligros inminentes. Los padres pagan
un valor simbólico de 150.000 MZM.  En fin, son cosas que tienen que continuar ya que en las Mahotas por
ejemplo hay muchos niños pero todavía sólo tenemos un centro infantil. Sería bueno que todos los niños del
barrio tuviesen las mismas o parecidas oportunidades como los niños que vienen al centro infantil, así que
sólo será posible algún día si la ONG continua trabajando allí con la población y el Gobierno.

Para terminar quisiera dar muchas gracias a todos los que están trabajando en esta ONG con la intención
de ayudar a los demás .

Feliz  2005 !

Dionisio Joao

MEMÒRIA ECONÒMICA 2004

L’any 2004 el vàrem començar amb un saldo incial de 25.198,42 €.

Comptes explotació 2004
Despeses:

     .   Administració i estructures
 -    Informàtica i associacions, més assegurança mèdica i d’accidents per al

                    nostre voluntari en Manel Tenes, vàlida per a un any: 802,95 €
               -    Despeses d’enviament de materials: 552,63€
              -    Despeses financeres : 83,02€

     .  Comunicació i màrqueting:
               -    Realització de marxandatge: reedició de tríptics i punts de llibre, realització de
                     punts de llibre per a Adane-Cantabria i compra de les samarretes: 1.762,24 €
              -     Impressió i enviament de la  Memòria 2003: paper, fotocòpies, sobres i
                 segells:  69,27 €

     .  Execució de projectes (construcció i equipaments a Magoanine, construcció del cen

        tre infantil a Hitakula): ): 67.112,26 €
        TOTAL: 70.382,37€

Ingressos:
     .  Aportacions personals (24 famílies): 3.573,53 €

     .  Aportacions empreses i entitats (Escola Guinardó, Fest Cap d´Any i ADANE

       Cantabria): 3.429 €

     .  Marxandatage i accions de RR.PP. (Festa Mercè i venda samarretes): 1501,2€

     .  Subvencions públiques (Generalitat de Catalunya): 10.800€ (40% de la subvenció

        pendent per als projectes del 2004) + 12.600€  (60% de la nova subvenció per als

       projectes del 2005)

     .  Subvencions privades (“la Caixa”): 27.000 € (100 % de la subvenció demanada per

       als projectes del 2004)

    .  Ingressos financers : 11,67€
TOTAL: 58.915,40€


