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Des de 2005, la Xarxa Oest Afri-
cana dels Defensors dels Drets
Humans (ROADDH/WAHRDN),
desenvolupa una col·laboració
amb ADANE, una ONG catalana
que s’ha fixat com a objectiu obrir-
se als països africans per trencar
amb la tradició espanyola d’una
cooperació essencialment orienta-
da cap a l’Amèrica Llatina. Al llarg
dels anys, aquesta aposta que
semblava en origen irrealitzable,
s’ha palesat com una experiència
encertada.

L’idil·li es remunta a maig de 2005
quan defensors dels drets humans
dels setze països de la regió oest
africana van decidir establir una
xarxa de promoció, de protecció i
de defensa dels drets dels

Abdoul Diallo Gadiry va néixer al gener de 1950, a
Boké (Guinea Conakry). És  periodista i conseller
de l’administrador general del grup de premsa “Le
Lynx-La Lance”, membre de l’executiva de
l’Organisation Guinéenne de défense des Droits de
l’Homme et du citoyen (OGDH) i president de la
Xarxa de Protecció dels Defensors dels Drets

Humans a l’Àfrica Occidental(ROADDH/WAHRDN).

La col·laboració ROADDH- ADANE, una aposta reeixida!

defensors dels drets humans con-
forme a les recomana- cions de la
cimera de Johannesburg de
Novembre de 1998. Entre els
convidats a aquesta Assemblea
general era present un
representant d’ADANE. Fou l’inici
d’una col·la-boració que conduí,
inicialment, a un programa de
reforç de les capacitats de les
coalicions dels països membres
del ROADDH/WAHRDN finançat
per l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

Quatre països han estat triats per
beneficiar-se del primer tall
d’aquest programa de reforç de
les capacitats: Togo, Libèria, Cos-
ta d’Ivori i Gàmbia. La situació



d’aquests països -en tant que
recentment sortits de la crisi (Togo,
Libèria), en crisi (Costa d’Ivori), i
en situació de crisi latent
(Gàmbia)- en justifica la tria.

La posada en marxa del progra-
ma va permetre organitzar, del 6
al 10 de febrer de 2007, el taller
de Togo que va tenir lloc a Kpalimé
i del 7 a l’11 de gener de 2008 el
de Libèria. Aquests dos tallers han
contribuït a fer més visibles les
activitats de les coalicions
togoleses i liberianes a les
autoritats d’ambdós països.

Podem destacar respecte a aques
tema:

-Les facilitats que la coalició
togolesa ha aconseguit com a
conseqüència de la seva
campanya nacional sobre les do-
nes i del posterior llançament de
cartells referents a la intercessió
judicial en fa-
vor de les dones defensores,
l’organització, del 17 al 19 de
setembre de 2007, del taller nacio-
nal sobre el reforç de les relacions
entre la Comissió Nacional dels
Drets Humans i les organitzacions
de la societat civil de Togo, realçat

per la presència  de certes
autoritats governamentals i del
representant  de la delegació de
la comissió europea a Togo, la
seva contribució al procés electo-
ral durant les legislatives d’octubre
de 2007...

- La participació qualificada de les
organitzacions de la societat civil
liberiana al taller de Monròvia, la
forta implicació de la divisió drets
humans de l’UNMIL (la missió de
l’ONU a Libèria) en els treballs del
taller, el reforç de les relacions de
col·laboració entre l’UNMIL i la
coalició nacional en resposta a
l’audiència concedida conjunta-
ment a la delegació regional i a la
coalició liberiana.

En resposta a una visita del
president del ROADDH /WAHRDN
l’abril de 2007 a Catalunya (Bar-
celona) i al país basc (Bilbao i
Vitoria) -convidat per ADANE i per
Solidaritat Internacional del País
Basc- nous eixos de col·laboració
han permès per una banda, dotar
la xarxa oest africana d’un lloc web
per tal de facilitar els intercanvis
entre l’oficina regional i les
coalicions nacionals i, de l’altra, fer



més visibles les activitats de
promoció i de protecció dels
defensors dels drets humans en-
tre unes xarxes i les altres. Projecte
avui dia ja dut a terme gràcies a la
col·laboració d’IWITH i al finan-
çament de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

Els desafiaments i les perspec-
tives encara que múltiples podrien
ser resumits en terme d’opti-
mització del treball de la xarxa. Per
aconseguir-ho, l’acció del
ROADDH hauria d’incidir sobre :

- la millora del governament intern
mitjançant l’organització regular
d’assemblees generals
estatutàries, la renovació dels
òrgans dirigents de la xarxa, la
millora del reglament de
laprocediment de gestió per a un
major respecte de la trans-
parència,

- la consecució del reforç de les
capacitats institucionals de les
coalicions nacionals membres de
la xarxa,

-el reforç de la cadena de
comunicació entre les coalicions
nacionals i la secretaria regional
mitjançant la nova eina de
comunicació amb què s’ha dotat
xarxa gràcies a la seva col·laboraci
comunicació amb què s’ha dotat
xarxa gràcies a la seva
col·laboració amb ADANE,

-l’establiment, equipament i
operativitat de la secretaria regio-
nal.

A l’efecte de fer-la més eficaç, la
col·laboració entre les ONG cata-
lana i espanyoles i els seus
homòlegs de l’Àfrica haurà de
capitalitzar un conjunt de bones
pràctiques que ajudi a superar
insuficiències detectades i
resoltes durant la  posada en marxa
del programa ROADDH-ADANE,
per tal de contribuir millor al reforç
de les relacions de cooperació
entre l’Estat Espanyol i Àfrica.

Traducció: Anna Ferrer



Notícies 2007

ADANE-Barcelona té una nova
voluntària
A l’octubre de 2006 es va posar en
contacte amb nosaltres una noia que,
com moltes altres persones, se’ns va
oferir per anar a treballar de voluntària a
l’Àfrica.
Després d’intercanviar diferents correus
electrònics, el seu currículum i l’interès
que va mostrar van fer que ens poséssim
en contacte amb Carlos per exposar-li la
seva oferta. Actualment, ja fa un any que

Raquel Muñoz treballa - com a voluntària
d’ADANE- en els projectes  de la
BELACD de Laï.  Actualment  està  impli-
cada en la creació i posada en marxa
d’una xarxa de cooperatives de crèdit.
Al Txad el sistema bancari quasi no
existeix. De fet, ni a Laï, ni a Kélo - capi-
tal del Departament de La Tandjilé Oest
i cinquena ciutat més important del país-

hi ha cap entitat bancària. Amb les
cooperatives es podrà oferir una nova eina
a la gent per poder iniciar projectes
productius i, si s’obtenen els fons
necessaris, oferir microcrèdits.
Des d’aquí, volem agrair-li la seva
disponibilitat, la boníssima tasca que està
fent i els magnífics PowerPoint que ens
envia de tant en tant, fent-nos partícips
de la seva vida allà, al Txad.

ADANE a Catalunya Ràdio
Catalunya Ràdio, durant l’emissió d’un
programa especial des de Moçambic, va
entrevistar Manel Tenes, voluntari
d’ADANE a Moçambic durant els darrers
tres anys.
A banda de l’entrevista, l’equip del pro-
grama El Matí de Catalunya Ràdio, liderat
per Antoni Basses, va visitar algun dels
projectes impulsats per ADANE i van
contactar també amb Dio Manhiça a
Maputo.

Nova pàgina web d’ADANE
Com sabeu ADANE és a Internet des de
maig de 2003 i, des d’aleshores, ha
recollit més de 8.000 visites d’arreu del
món. Per tal de millorar la plana i facilitar
la informació entre totes les adanes, hem
adquirit un nou domini (adaneong.org)
més entenedor i amb més capacitat.

A la «pelu» abans de Nadal



Durant el 2007, la pàgina web d’ADANE
ha estat traduïda al francès i l’anglès
gràcies a l’ONG Traductors sense
Fronteres, mitjançant la col·laboració
d’Aroa Mateos.
Elda Noriega, Manuel Jesús Senra,
Montse Jiménez, Inés Gimeno, María
Mendoza i Aída Ramos (revisora) es van
encarregar desinteressadament de la
traducció a l’anglès i Sheila Mengual i
Florence Cantamaglia (revisora) de la
traducció al francès.
Les pàgines no estan encara actives
perquè des de fa temps, tenim la intenció
de dissenyar una nova web i estem
esperant que estigui enllestida per afegir-
les a les versions ja existents (català i
castellà).
Durant l’any 2008 anirem passant els
continguts d’una banda a l’altra i
renovarem la plana web.
Agraïm moltíssim la feina feta pels
traductors i traductores i els demanem
mil disculpes pel retard en la publicació.

Trobada amb ADANE Cantàbria
Entre el 8 i l’11 de setembre, aprofitant
que Carlos Gangas hi era de vacances,
una representació d’ADANE-Barcelona va
viatjar a Reinosa per fer una trobada amb
els nostres companys i companyes
d’ADANE-Cantabria.
Va ser una trobada gratificant durant la
qual vam posar en comú les nostres

maneres de treballar, vam identificar
projectes comuns i vam establir
novesestratègies de col·laboració conjun-
ta.

Fent una passejada junts.

L’encontre va servir per reforçar llaços
existents i va permetre què alguns dels
membres, que encara no es coneixien
personalment, poguessin fer-ho.
Durant aquesta trobada es va parlar de
fer una memòria conjunta que recollís tot
el que s’ha fet sumant tots els projectes i
activitats de les diferents ADANE i es va
acordar realitzar nous encontres.

ADANE-Moçambique
ADANE-Moçambique ja té un compte
corrent bancari obert al seu país.
Des d’ADANE-Barcelona se’ls va ajudar
a fer un ingrés inicial mínim, condició in-
dispensable per a poder obrir el compte.
Així doncs, ja han pogut començar a
autogestionar-se  econòmicament
parlant.



Col·laboració del Grup de Solidaritat
de l’Escola Guinardó
Un cop més, el Grup de Solidaritat de
l’Escola Guinardó SCCL de Barcelona,
format per nois i noies d’ESO, van muntar
una paradeta amb productes de comerç
just en el marc de la Festa de Sant Jordi
que anualment organitza l’escola.
Els guanys obtinguts -84,10 •- van ser
destinats als projectes d’ADANE.
Moltes gràcies per haver pensat en
nosaltres una vegada més!

El CEIP Dovella, solidari
Al novembre de 2006, l’AMPA de l’escola
Dovella va recuperar el projecte “Una Bi-
blioteca per a l’Escola de Secundària
de Magoanine” que els vam presentar feia
un parell d’anys.
Després d’una trobada de dos membres
d’ADANE amb la junta de l’AMPA, tota la
comunitat educativa es va fer ressò del
projecte i, al juny de 2007 ens van fer arri-
bar 543,00 • que van ser enviats a
Moçambic per tal d’augmentar el fons
bibliogràfic de l’escola.
Moltes gràcies a totes i tots!

AIRUN ens fa una donació
L’empresa de Cornellà AIRUN
infrastructura i exposicions -dedicada a
la coordinació i producció d’exposicions,
esdeveniments culturals i esportius, i
serveis  d’infrastructura-  va fer una

donació de 1.500• a ADANE que, tal i
com es va acordar, han estat destinats a
la construcció del Centre Sociocultural de
Dogou –Txad-.
Altrament ens van oferir el seu suport en
cas que necessitéssim escenaris,
plafons o altre material per a la realització
d’exposicions o altres activitats, i van
penjar informació del nostre projecte a la
seva web  www.airun.cat
Des d’aquí, volem agrair la seva
col·laboració!

Material mèdic per a Togo
A partir de la donació d’una entitat
hospitalària de Cantàbria, disposem d’un
aparell de raigs X nou de trinca.
Després de diferents contactes vam de-
cidir enviar-lo al Togo, a un metge
conegut del Carlos.
Aprofitant que s’ha de fer la tramesa, s’ha
recollit altre material mèdic. Una part
provingué d’ADANE-Madrid i una altra de
l’Hospital del Mar de Barcelona, que va
donar més de 80 quilos de material
quirúrgic.
Gràcies a tothom!

Dos membres d’ADANE viatgen al
Txad
Entre el 19 de desembre de 2007  i el 2
de gener de 2008, en Cesc  Soler i la
Mireia Pablo, socis fundadors d’ADANE-
Barcelona, van viatjar al Txad per tal



d’assistir a la inauguració de l’escola
L’Espérance i del Centre Sociocultural de
Saint Cyrille, a Kélo –Txad- , visitar els
projectes en què participa ADANE i
passar el Nadal amb Carlos Gangas.
Entre el 19 i el 23, juntament amb els
membres d’ADANE viatjaren Javier
Aspuru Oribe (Diputat Foral de Joventut
i Promoció Social) i Elo Mayo Cabero
(Responsable de Promoció Social) -de la
Diputación Foral de Álava-, Benja
Respaldiza membre del comitè directiu
de NE/SI (Nazioarteko Elkartasuna /
Solidaritat Internacional del País Basc) i
els periodistes Xabier Madariaga,
Kerman Goikouria i Ager Galarza.

El 21 de desembre, tingué lloc la
inauguració de l’escola i del centre
sociocultural que comptà amb la
presència d’un gran nombre d’habitants
de la zona, d’un bon nombre de
companys i amics del Carlos i de vàries
autoritats.

Carlos amb el bisbe de Laï i els
representants bascos.

La Tandjilé Ouest, a la qual pertany la
ciutat de Kélo –musulmà-, el responsa-
ble  d’Educació de la prefectura de La
Tandjilé. el Cap del Poble, el Cap de la
Terra i l’Alcalde de la ciutat.

 Així, junt amb Carlos Gangas, rector de
Saint Cyrille i màxim responsable de
l’escola i del centre sociocultural,
participaren en la celebració: Miguel
Sebastian -Aragonès. Bisbe de Diòcesi
de Laï, de la qual forma part la Paroisse
de Saint Cyrille que acull el centre
sociocultural-,el Cap de la prefectura de



desenvolupament integral de la persona
de manera comunitària i sense distinció
cultural, política o religiosa. El 6 de gener
de 2003, fou reconeguda oficialment com
a ONG humanitària i no lucrativa.
Conegueren de primera mà les activitats
que es duen a terme a les ciutats de Kélo
i Laï, i a les localitats de Dono-Manga,
Baktchoro i Bayakà, així com l’inici de la
construcció del centre sociocultural de la
localitat de Dogou.

Després de dinar, quan les autoritats ja
havien marxat, la gent de la comunitat va
continuar la festa amb cançons, balls i
representacions teatrals, fins que es va
pondre el sol.
Un cop acabada la inauguració, els
membres d’ADANE tingueren l’opor-
tunitat de visitar diferents indrets on es
desenvolupen projectes impulsats per la
nostra contrapart local, la BELACD de
Laï, que es una associació creada al maig
de 2002  amb l’objectiu de promoure el

Continuació de la festa de Inauguració
del Centre Sociocultural.

Inauguració institucional del Centre
Sociocultural Saint Cyrille.



S’ha finalitzat la construcció i l’equi-
pament de l’escola de primària
L’Espérance, situada als afores de la
ciutat de Kélo.
L’escola de primària consta de 7 aules
de classe que abracen des de pre-CP
(parvulari 5 anys) fins a CM2 (6a classe,
final dels estudis primaris). Cada aula té
25 pupitres de 2 places i s’ha dotat el
centre de material didàctic i pedagògic
per a alumnes i professorat. A més, s’ha
construït un pavelló administratiu que
consta de direcció, sala de mestres i se-
cretaria, i 6 latrines (3 per a nens i 3 per a
nenes) El centre està dotat d’instal·lació
elèctrica solar i té un pou i un dipòsit de
reserva d’aigua.

L’escola, que ja ha obert les seves portes
durant el present curs escolar, oferirà un
total de 350 places, està oberta a tots
els nens i nenes del barri sense cap mena
de discriminació per raons de sexe, ètnia,
religió...

Projectes 2007

Projectes tancats

Projecte Escola de primària a Kélo, Txad

Exterior de les aules de l’escola
L’Espérance

Interior d’una aula de l’escola.

Grup d’alumnes de l’escola.



Donarà feina a    7 professors i
professores, 1 secretària i 1 vigilant.

Cost global del projecte: 230.565,17 •.
Han donat suport a aquest projecte la
Comunitat Autònoma de Cantabria i els

Ajuntaments de Santander i de Santoña
(a través d’Adane-Cantabria) i l’Ajun-
tament de Torrelodones a través d’Adane-
Barcelona.

S’ha finalitzat la construcció i
l’equipament del centre sociocultural de
Saint Cyrille, situat als afores de la ciutat
de Kélo.

El centre consta:

-d’una sala polivalent per a conferències,
representacions teatrals, projeccions...

-d’un amfiteatre al aire lliure per a la
realització d’activitats que concentrin un
gran nombre de persones

-d’una Biblioteca per reforçar
l’escolarització dels nois i noies i per
possibilitar el seu accés als llibres de text

Projecte Centre Sociocultural a Kélo, Txad

-d’una aula d’informàtica (de moment
compta amb 4 ordinadors) per a la
realització de capacitació de joves i
reciclatge de responsables administratius
i de empreses locals

-d’una  aula de formació per  a la
realització de cursos d’alfabetització, de
salut i higiene, de defensa dels drets
humans, de  reciclatge de professorat
local...

-d’un despatx de la Comissió de la SIDA
per a l’acollida, orientació i suport a les
persones infectades

Interior de la sala polivalent.Exterior del Centre Sociocultural de
Saint Cyrille.



Muntatge dels quatre ordinadors de la
sala d’informàtica.

Aula de formació i de jocs.

Despatx de la Comissió de la SIDA.

-  d’un camp d’esports per a afavorir la
bona utilització del temps lliure entre la
joventut.

El centre està dotat  de latrines i
d’instal·lació elèctrica solar.

La sostenibilitat del projecte queda
garantida a través de les aportacions dels
socis que pagaran una petita quota
(entre 0,38 • i 1,52 • en funció de les

La biblioteca.

activitats i els nivells d’escolarització)  i
de les entrades que es cobraran en
alguns dels actes (teatre, projeccions...)
Com l’escola, el centre està obert a tota
la població de Kélo, sense cap mena de
discriminació i vol ser un lloc de
convivència, diàleg i treball conjunt  entre
totes les  ètnies i religions de la ciutat
que compta, aproximadament, amb uns
60.500 habitants.



Cost global del projecte: 195.492,58 •.
Han donat suport a aquest projecte: la
Diputación Foral de Álava a través del
conveni de col·laboració signat entre
Adane-Barcelona i Nazioarteko Elkarta-

suna/Solidaridad Internacional del País
Basc i els Ajuntaments de Reinosa,
Camargo, Castrourdiales i Medio Cudeyo,

a través d’Adane-Cantabria.

Camp d’esports. Anfiteatre

Projectes oberts

Biblioteca de l’Escola de Secundària de Magoanine

Com ja sabeu, els projectes presentats
per tal d’obtenir suport per a la compra
de llibres destinats a la Biblioteca de
l’Escola de Secundària de Magoanine no
han obtingut  finançament ni públic, ni
privat.

És per això, que la Biblioteca es va
completant, molt a poc a poc, amb les
aportacions fetes per petites entitats, com
ara  la realitzada pel CEIP Dovella, al
Nadal.

L’inici de l’execució d’aquest projecte va
estar mancat per dificultats i entrebancs
ja que, un cop aprovat, una de les perso-
nes de referència fins aleshores no ens
oferia la confiança necessària per tal
d’impulsar-lo i justificar-lo acuradament.
Això va provocar la reformulació del
projecte.

Projecte Xarxa Defensors dels Drets Humans a l’Àfrica Occidental

Així, del 17 al 20 de novembre de 2006,
tingué lloc una assemblea extraordinària
de la Xarxa a Banjul per tal d’ordenar les
disfuncions que el citat -fins aleshores-
representant havia provocat.
La primera sessió de formació i
capacitació es va dur a terme del 6 al 10
de febrer de 2007, a Kpalimé (Togo).



Hi assistiren més de 30 activistes dels
drets humans procedents de Togo, Benín,
Costa de Marfil, Libèria, Guinea, Mali i
Senegal, a més dels ponents i altres
participants.

Durant aquests dies, per mitjà de tallers
conjunts:

- es reforçaren els coneixements i les
destreses dels defensors/defensores dels
drets humans en l’àmbit regional i inter-
nacional

 - s’afavorí l’intercanvi d’experiències
nacionals, compartint idees per millorar
el coneixement  mutu i el reforç de la
xarxa

- s’establiren mecanismes de solidaritat
interregional mitjançant mecanismes
d’acció conjunta i coordinada

- es familiaritzà els defensors dels D.H.
en l’ús de protocols per donar suports
als activistes en perill a través de les
oficines de la xarxa

- es posà en marxa una plataforma

permanent per a la relació de la x a r x a
amb CEDEAO (Comunitat Econòmica
dels Estats de l’Àfrica de l’Oest)

- es va fer un taller per al coneixement i
l’ús per part de tots els membres de la
xarxa de la plana web de l’organització,
que ha de servir d’eina estratègica de
difusió a la regió i arreu del món.

Les jornades, que van tenir una durada
de 5 dies, van comptar amb l’assistència,
entre d’altres,  de la Sra. Reine ALAPINI-
GANSOU, comissionada especial per als
drets humans i dels pobles de la Unió
Africana.
En representació d’ADANE va assistir a
les jornades  Agustin Bomboma, que des
de la seva condició d’intel·lectual i d’africà
ha tingut un paper fonamental en la
definició de les línies  d’activitat de la
Xarxa, i ha permès a Adane un seguiment
directe i eficient del projecte.
La  ràdio i la premsa escrita de Togo,  com
ara Le Canard  (09-02-2007),   Liberte
(12-02-2007) i Golfe Info (14-02-2007),
es feren ressò de les jornades.

L’Agus a Kpalimé.

L’Agus a Banjul.



En el marc de la reformulació esmentada
anteriorment s’inclogué una visita a Bar-
celona del màxim representant de la
xarxa, el Sr. Abdouol Diallo Gadiry que
ens va permetre conèixer de primera mà
l’evolució del projecte tot oferint garanties
de seriositat i d’una satisfactòria execució
del que s’havia previst. La visita del Sr
Diallo a Barcelona, del 14 al 18 d’abril de
2007, va incloure entrevistes amb els res-
ponsables de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament de la

Generalitat  de Catalunya  -finançadora
del projecte-, de  l’Oficina de Promoció
de la Pau i els Drets Humans de la
Generalitat  de Catalunya, de la
Universitat Oberta de Catalunya –UOC-,
de l’obra solidària del FC Barcelona...
Agustín Bomboma -col·laborador d’Adane
i coordinador del projecte de la Xarxa- va
participar en totes elles.

IWITH.org, ONG que es dedica a donar
suport tecnològic a d’altres ONG’s, ha
estat treballant en la posada en marxa la
plana web de la  Xarxa, que ha estat
finançada amb fons d’ADANE. La podeu
visitar a:
http://www.westafricadefenders.org/
També està actiu un bloc on podeu trobar
informació detallada de les jornades
realitzades a l’Estat Espanyol:
http://jornadasdefensores.blogspot.com/

Projecte Infantari 1º de Maio

ADANE-Barcelona ha impulsat, conjun-
tament amb Nazioarteko Elkartasuna, un
projecte per a l’orfenat públic 1º de Maio
de Maputo. Conjuntament, i en el marc
del mateix projecte, es va proposar
realitzar diferents activitats amb
l’associació de dones AVIMAS.
El projecte va ser presentat per dues
vegades consecutives al govern basc per

al seu finançament, però en totes dues
s’ha denegat l’ajut.

Finalment, de tres ajuntaments del País
Basc (Basauri, Barakaldo i Irún), s’han
obtingut uns 70.000 euros que serviran
per a la realització de diferents activitats
formatives i per a la compra d’alguns
equipaments.

Jornades a Kpalimé (Togo)



S’ha iniciat la construcció del Centre
Sociocultural de Dogou, localitat d’unes
4.500 persones, situada a 18Km. de Kélo.

Com en el cas de Kélo, el projecte vol
incidir en l’educació no formal de la
població txadiana de Dogou,
especialment de la joventut i de les do-
nes, mitjançant la construcció d’un Cen-
tre Sociocultural que doni resposta a les
seves necessitats, tant educatives com
recreatives, complementàries a
l’escolarització obligatòria.

Aquest Centre vol ser, a la vegada:
- un espai  d’esbarjo
-  de promoció cultural i d’alfabetització
- de foment del teixit associatiu local i
- de formació en salut i assistència pre-
ventiva,

on les diferents ètnies i religions puguin
conviure des de la tolerància i el respecte
mutus. Per afavorir-ho s’hi construiran:
una sala polivalent, un amfiteatre, una bi-
blioteca i dos blocs de latrines.

Durant el 2007 s’han sol·licitat ajudes i
subvencions a entitats públiques i
privades. Algunes ens han estat
atorgades i d’altres, denegades.

Continuarem treballant per aconseguir el
finançament  necessari per  acabar  el
centre.

Els beneficiaris i les beneficiàries del
projecte ja han acabat la seva part. Com
podeu veure en les fotografies adjuntes,
l’amfiteatre -que és la seva aportació al
projecte- ja està acabat!

Projecte Centre Sociocultural a Dogou, Txad

Anfiteatre del Centre Sociocultural de Dogou.



El projecte de la posada en marxa d’un
centre de recursos africans a Euskadi va
ser iniciativa de l’ONG del País Basc
Nazioarteko Elkartasuna  /  Solidaridad

Creació d’un Centre de Recursos Africans obert a tot Euskadi

Internacional.
Aquest és un projecte plantejat a llarg
termini i encara estem en fase de
definir-lo.

Dogou



Els dies 9, 10 i 11 de març, Adane va
tenir representació al 1r Congrés de
petites  ONG’s de Catalunya, a Llinars
del Vallès, que va comptar amb la
participació d’una trentena d’entitats.

ADANE-Barcelona va assistir al congrés
i va participar en alguna de les taules
rodones que hi havia previstes.

3a FestaXÀfrica a Iguala
Per  primer  cop,  ADANE-Barcelona  va
ser  convidada a la 3a Festa per Àfrica

Activitats 2007

celebrada  a  Igualada,  el 14  de  juliol  de
2007.

En el marc de l’XIa. edició de l’European
Balloon Festival - la concentració inter-
nacional de globus aerostàtics més
important del nostre país i una de les
capdavanteres a nivell europeu- hi hagué
estands, activitats, espectacles, música,
tallers, etc. de temàtica africana.

Paradeta d’ADANE a la 3a FestaXÀfrica.

Els membres del grup Els Pets, que
tancava la festa amb un concert, van
passar per tots els estands interessant-
se per la tasca de les diferents entitats.

La diada va anar molt bé i, en aquesta
ocasió, vam recaptar 700 euros
procedents de la nostra oferta de
productes artesanals africans i de la
donació feta pels participants en les
diferents activitats i tallers, a través dels
organitzadors de la festa.

Congrés a Llinars del Vallès



Al Dio, que en aquells moments era a
Barcelona i ens va acompanyar, els globus
el van deixar impressionat!

Festes de La Mercè 2007
Durant els dies 22, 23 i 24 de setembre
es va celebrar a Barcelona la XIIa Mostra
d’Entitats de les Festes de la Mercè
organitzada per l’Ajuntament de Barcelo-
na.

Enguany al nostre estand de la Mercè
hem tingut una mostra de productes
artesanals de Moçambic, Togo i, per
primer  cop, de Txad.
Afortunadament, com cada any, l’estand

informatiu i d’oferta de marxandatge va
tenir molt d’èxit i hi vam recaptar
3.427,30•.

La nostra paradeta de sempre.

Mostra d’artesania.

Calendaris 2008.



Projecte Biblioteca de l’Escola de
Secundària de Magoanine.
Continuarem buscant aportacions, siguin
grans o petites! que ens permetin conti-
nuar la compra de llibres per a completar
el fons de la biblioteca.
Si coneixeu algú que hi vulgui col·laborar,
poseu-nos en contacte!

Projecte de la Xarxa de Defensors
A primers d’any, es faran les jornades de
capacitació i enfortiment de la Xarxa a
Libèria.

Al mes d’abril, es farà la Jornada de la
Xarxa de Defensors dels Drets Humans a
l’Àfrica Occidental a Barcelona, en
col·laboració amb el Centre d’Estudis
Africans de Barcelona (CEA).

Presentarem l’informe final del projecte a
l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya per tal de tancar el projecte.

Projecte Centre Sociocultural a
Dogou, Txad
Continuarem buscant finançament per
acabar el Centre Sociocultural de Dogou.

El  fet que el Txad no sigui país prioritari

Durant l’any 2008

en les convocatòries estatals, autonò-
miques i locals dificulta l’assoliment del
projecte però, des de Barcelona, des de
Cantàbria i des de Madrid, continuarem
treballant perquè sigui una realitat.

Exposició de batiks
Durant el mes d’abril farem l’exposició de
batiks a l’Hospital del Mar de Barcelona,
que no es va poder dur a terme l’any
passat. Possiblement, durant aquest any
també es farà l’exposició de batiks a
l’Hospital de l’Esperança de Barcelona.

Mostra de batiks.



Projecte Curs virtual “Comprendre
Àfrica”
L’acció consisteix en la realització d’un
primer curs per Internet –utilitzant la pla-
taforma virtual de la UOC- per permetre
comprendre Àfrica, des de diferents
vessants, a la societat catalana, basca i
espanyola.

El curs pretén que el coneixement de la
realitat africana permeti superar els
estereotips habituals afavorint el
coneixement mutu i impulsant, a la
vegada, el diàleg intercultural.

En la seva primera edició el curs s’oferirà
a un màxim de 100 persones i s’obrirà en
dues convocatòries (català i castellà) tot
i que els materials s’oferiran en tres
llengües: catalana, basca i castellana.
Hi haurà tres consultors/consultores a
cada curs que facilitaran i orientaran
l’aprenentatge, i dos coordinadors
encarregats del seguiment i el suport als

alumnes i a l’equip docent.
Tots els alumnes que hagin seguit el curs
i realitzat les tasques obligatòries rebran
una acreditació de la seva participació i
aprofitament.

Inicialment el curs tindrà com a
destinataris a persones que tinguin un
interès especial sobre el continent africà
(persones relacionades amb ONG,
estudiants, etc.) però en un futur s’obrirà
a un públic més ampli.

Aquest projecte, impulsat per ADANE-
Barcelona, el Centre d’Estudis Africans
de Barcelona (CEA) i Nazioarteko
Elkartasuna/ Solidaridad Internacional del
País Basc compta amb el suport de
l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya que, a l’agost de 2007, ens va
atorgar una subvenció de 17.000 •.



Despeses 44.765,86 •

Adquisició d’artesanía               2.450,00 •

Execució de projectes 37.946,91 •

Subministres (telefonia i dominis)   1.217,74 •

Altres serveis   2.583,51 •

Despeses financeres      567,70 •

Ingressos 73.226,25 •

Aportacions personals   6.560,30 •

Aportacions empreses i entitats:

AMPA Santiago Rusiñol      360,00 •

AMPA Dovella      543,00 •

Grup Solidaritat ESO-Escola Guinardó          84,10 •

BGC - Arquitectura i Enginyeria      240,00 •

Airun infrastructura i serveis    1.500,00 •

Marxandatge i accions RR.PP.    4.650,75 •

Subvencions públiques:

Projecte UOC (ACCD)               10.200,00 •

Projecte Formació (ACCD)    1.911,95 •

Projecte Txad (Ajunt. de Torrelodones)    7.650,00 •

Romanent any 2006  39.538,10 •

Memòria econòmica 2007



Despeses

Adquisició de mercaderies
Execució de projectes
Subministres (telefonia i dominis)
Altres serveis
Despeses financeres

Ingressos 2007

Aportacions personals
Aportacions empreses i entitats
Merxandaising i accions RR.PP.
Subvencions públiques
Remanent any 2006



Galeria fotogràfica

N’Djamena, capital de Txad

Kélo

Kélo

Riu Logone, a LaïKélo



Antenes de telefonia mòbil al costat de
cabanes de fang i palla.

Exterior de l’hospital de Dono-Manga.

Exterior de l’hospital de Dono-Manga.Hospital de la localitat de Dono-Manga.



Com recorda el nom de l’escola, els
nens i les nenes són el futur i

l’esperança del Txad

Les escoles txadianes. Vista exterior (a l’esquerra) i vista interior (a la dreta)



Per a més informació:
www.adane.org

adane@arrakis.es

Seu: Dr. Pi i Molist, 78-80, 3r 2a.
 08016 Barcelona
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Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat  de Catalunya, núm: 14108
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