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  ADANE 
- Amics per al Desenvolupament a l’Àfrica Negra - 
 

 

Amics per al Desenvolupament a l’Àfrica Negra –ADANE-, és una entitat sense afany de lucre, registrada a 

la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 

el 22 d’abril de 1993, amb el núm. 14108.  NIF. G-60329851  

 

Una mica d’història 

 
L’any 1986, el nostre amic Carlos Gangas Cuesta es va fer capellà  i va marxar com a missioner a la 

localitat de Dapaong –Togo-. Des d’aquí, des de  Barcelona, els seus amics i coneguts li anàvem enviant 

ajudes econòmiques per col·laborar en els seus projectes. Per a ell, però, 

aquests ingressos que no tenien justificació eren un problema de cara a 

hisenda i, vistes les dificultats de col·laborar-hi “per lliure”, vàrem decidir 

posar en marxa l’Associació. En un primer moment el nostre nom era el de 

“Amics de la Missió Catòlica de Dapaong –Togo-“, ja que el nostre 

amic exercia la seva acció en aquell indret. 

 

 

 
Durant tot el temps que hi va ser, a part de crear les infrastructures necessàries, es va preocupar de 

garantir el futur funcionament de les mateixes. Així, va formar la gent de la comunitat i va establir -hi 

comissions encarregades de controlar-les i mantenir-les 

de forma autònoma i autofinançada, va promoure la 

creació de cooperatives de dones, es va preocupar de 

l’alfabetització d’adults, de la sanitat ... L’any 1995, un 

cop acabada la feina allà, ho va deixar en mans de la 

comunitat i va decidir anar a treballar a Moçambic, que 

en aquells moments acabava de signar l’acord de pau 

que tancava la guerra civil que havia assolat el país, tot 

just acabada la guerra que els va donar la independència de Portugal. Fou llavors que vàrem decidir 

canviar el nostre nom per l’actual.  
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Des d’aleshores, de manera modesta, però constant, l’Associació 

ha anat recaptant diners i, el que és més important per a 

nosaltres, fent-los arribar directament i sense més 

intermediaris als seus beneficiaris. En aquest sentit, disposar 

d’una persona de confiança al lloc on van destinats els ajuts, ens 

garanteix al màxim el seu bon ús i la seva utilització per als fins 

previstos. 

 

 

 

L’entitat funciona gràcies a la dedicació absolutament desinteressada  de la Junta Directiva i de 

diferents persones – els socis voluntaris -, i amb les aportacions econòmiques d'un grup de gent més 

nombrós – els socis col·laboradors -. Això permet no esmerçar pràcticament cap quantitat en 

concepte de despeses administratives, de local o d’altra mena.  Així podem afirmar que totes les 

quantitats rebudes s’adrecen en la seva totalitat a les accions d’ajuda. 

  

 

 

 
A partir de l’any 1998, l’associació va decidir ampliar els seus esforços i inicià la sol·licitud d’ajuts per al 

desenvolupament a diferents organismes, per tal de 

fer arribar més recursos a Moçambic. Fins ara 

s’han demanat subvencions a la Fundació “la 

Caixa”, a la Generalitat de Catalunya i a 

l’Ajuntament de Barcelona. Algunes ens han estat 

concedides i moltes altres denegades, per ser petits 

i poc coneguts. Tot i això continuem -i 

continuarem-  insistint-hi !  

 

 

El 1998 també va ser l’any del naixement d’altres ADANE a diferents llocs de l’Estat Espanyol on també hi 

ha familiars, amics i coneguts del Carlos. Així, van sorgir: ADANE-Almería, a Cuevas de Almanzora i 

ADANE-Reinosa a Cantàbria. El 1999 es va crear ADANE- Madrid. Actualment es treballa en la creació 

d’ADANE-València.   
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Objectius i finalitat  

 

 
L’Associació  es creà amb l’objectiu de col·laborar en 

projectes de desenvolupament que es duguin a terme 

en el continent africà, mitjançant l’aportació de fons 

que seran destinats a tasques de caràcter social, 

educatiu,  sanitari, formatiu o d’altres, dins l’àmbit 

d’ajut humanitari.  

 

L’Associació té un caràcter intermediador entre les persones o entitats que aporten donatius o ajuts 

econòmics i els projectes destinataris dels esmentats ajuts, sense cap afany de lucre. 

 

 

Activitats més destacades realitzades fins la data 

 

TOGO 1986-1995 

  

ü Escoles rurals 

 

 
Constatada la necessitat d’apropar l’escola als nens i nenes que havien de recórrer grans distàncies per 

assistir a l’escola oficial i creient fermament que l’educació és un dels elements imprescindibles per al 

desenvolupament d’un país i de la seva gent, vam centrar els 

nostres esforços en la construcció d’escoles d’una o dues 

aules per als dos o quatre primers cursos de l’escola de primària. 

Així vam crear les Escoles Rurals de TIMANGA, YÊNDONG, 

TANTIGOU BARRAGE, YAPIENG, MOLTBAGOU, 

WAKPELUOG, KPADWAN i KPEMPIOG. 

 

 

Després de  la construcció i l’equipament d’aquestes escoles, l’Associació (i en especial ADANE-Almeria) ha 

seguit participant en el pagament dels salaris dels mestres -juntament amb la població- i en l’ajuda a les 

famílies més desfavorides, col·laborant en el pagament de la matrícula i del material escolar necessari.  
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ü Centres de PMI (Prevenció Materno-Infantil ) 

 

 
 

Pel mateix motiu, la distància que separava els poblats 

dels centres sanitaris més propers, es va veure la 

necessitat de participar també en aquesta àrea de salut, 

en la qual la Diòcesis de Dapaong tenia també molta 

presència. Vam construir el centre de PMI de 

KPADWAN i vam col·laborar en el de KPANA. 

 

 

ü Centre juvenil de Dapaong ciutat 

 

 
La manca d’espais destinats als joves de la comunitat 

propiciava una mala utilització del temps lliure i afavoria 

conductes i hàbits negatius. Va ser per això que es va 

crear el Centre Juvenil, destinat a oferir a tots els nois i 

noies de Dapaong ciutat un espai de lleure que els 

proporcionés la possibilitat de relacionar-se i entretenir -

se d’una manera més positiva i profitosa. 

 

 
 

 

ü Lluita conta la desertització 

 

 

Dapaong està situat en una zona subsahariana de sabana, amb un 

clima molt sec, per la qual cosa, és necessari insistir molt en la 

replantació d’arbres per protegir el sòl i per proporcionar als seus 

habitants la fusta necessària per al seu consum ordinari. En aquest 

aspecte, es va establir una iniciativa permanent anual de plantació 

d’arbres en totes les escoles, comunitats i centres dirigits per la 

diòcesi.  
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MOÇAMBIC   1998-2002 

 

 

ü Barri As Mahotas, Maputo. 

 
Aquesta acció s’emmarca en la Comunitat religiosa que es creà en aquest barri el 1934. Ella hi fundà la 

primera escola, el primer dispensari i el 

primer centre de nutrició. Amb el procés de 

descolonització de Portugal, es va 

nacionalitzar tot i es deixà en mans de 

l’estat. Després dels acords de pau del 1992, 

la Comunitat va aconseguir uns altres 

terrenys i va reiniciar les seves activitats. 

Primer va reconstruir l’antiga escola i la va 

posar de nou en mans de l’estat. El 1993, va 

començar la construcció de l’Escola 

Comunitària d’Hitakula (en ronga  – la 

llengua de la major part dels habitants del barri -, HITAKULA vol dir “estem creixent”, “estem avançant”),  

que s’ha anat ampliant i completant al llarg d’aquests anys. 

Actualment, i des de desembre de 2001, la Comunitat és una parròquia : la de “Todos os Santos”. 

 

ADANE hi ha col·laborat en:  

 

- Escola Comunitària “Hitakula”. Construcció i equipament de: 

 

 
-   Set aules de Primària de primer i segon grau (EP1    

i   EP2) 

- La sala de mestres, la direcció i la secretaria  

- Dues aules per a Formació Professional 

- Dos pavellons, dutxes i sanitaris  

- Un pou d’aigua amb dipòsits 

- La cantina escolar 

- El camp d’esports polivalent  
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- Comunitat “Todos os Santos” –ara parròquia. 

Construcció i equipament de: 

 

 

- Centre de desenvolupament comunitari 

- Sales de jocs 

- Sanitaris 

 

ü Barri Albasine, Maputo. 

 
- Escola d’Ensenyança Primària de segon cicle. Aquí 

hem col·laborat en   la construcció i equipament de: 

 

- Vuit aules d’EP2 

- Sala de mestres, direcció i    secretaria 

- Pou d’aigua i molí per a la seva extracció 

 

ü Barri Magoanine, Maputo. 

 
- Projecte d’emergència. Al mes de febrer de 2000, el pas del tifó 

Elianne va provocar unes greus inundacions. La primera intervenció 

d’ADANE a Magoanine va ser un projecte d’emergència per paliar-ne els 

efectes: vam ajudar a construir  cases d’emergència ( fetes amb canya) per 

a les famílies afectades. 

 
 

- Escola de Secundària i del Centre Social i Cultural amb dotació d’aigua potable. Centre 

amb capacitat per a 1200 alumnes dels barris de Magoanine, de Mahotas i d’Albacine, en torns de 

matí, tarda i nit.  Construcció i equipament de: 

- Vuit aules d’ES, amb capacitat per a 50 

alumnes 

- Sala de mestres, de direcció i de secretaria  

- Sala polivalent  

- Sales destinades a activitats extraescolars 

- Biblioteca 

-    Pou d’aigua 
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L’inici de les obres de construcció va ser complicat perquè, després de les inundacions de l’any 2000, es va 

haver de fer front  a un problema social: als terrenys destinats a l’escola s’hi van instal·lar, fora de tota 

previsió, 14 famílies afectades que foren mal orientades per alguns 

oportunistes. Després de varis intents per trobar una solució 

negociada, les famílies van haver de desallotjar la zona contra la seva 

voluntat. Veient la situació de precarietat en què quedaven, la 

contrapart local i l’Administració prengueren el compromís de 

proporcionar-los nous terrenys en un lloc proper i de construir -los 14 

cases del tipus 2 (sala i dos espais). La situació va fer augmentar el 

cost global del projecte de manera significativa, exigint molta 

participació econòmica de la contrapart local (la Parròquia Todos os 

Santos) i d’ADANE, però també ha evitat un problema social que 

hauria tingut repercussions negatives en les mateixes famílies,  i que 

hauria transcendit al barri i al propi projecte .  

 

Per aconseguir tirar endavant tots aquests projectes, el Carlos ha comptat amb les 

aportacions econòmiques de totes les ADANE’s de l’Estat Espanyol. Totes  hem col.laborat en 

cada un d’ells, segons les possibilitats de cadascuna. Paral·lelament, i de manera autònoma i 

independent, cada ADANE ha anat desenvolupant diferents projectes, demanant diferents 

subvencions i promovent diferents activitats de sensibilització, alhora que el Carlos també ha 

anat aconseguint diners d’altres organismes i entitats. 

 

ADANE-Barcelona, a més ha dut a terme les següents accions: 

 

ü Any 1999 

- III Convocatòria d’ajudes a Projectes de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 

la Fundació “la Caixa”. Presentació del projecte 

“Construcció i equipament de quatre aules de classe 

a l’Escola Comunitària Hitakula, barri d’As Mahotas, 

Maputo (Moçambic)”. Se’ns va concedir una 

subvenció de 3.840.000 pessetes. 

 

L'objectiu fonamental del projecte era millorar les condicions d'accés a l'ensenyament en aquesta zona de  

Moçambic i facilitar unes infrastructures més adequades als  alumnes. A l'escola d'Hitakula ara es disposa 
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de 4 aules més de classe que permeten acollir fins a un total de 800 alumnes en torns de matí i tarda,  

oferint EP1 (de la 1a. a la 5a. classe) i EP2 (la 6a. i la 7a. classe).  

 
S'ha produït una millora objectiva per a aquells alumnes que seguien les classes a les "palhotas" on no 

disposaven de pupitres per fer les classes ni de llum elèctrica. Ara disposen de pupitres per poder treballar i 

es poden garantir les classes als torns de la tarda, activitat que anteriorment es feia molt complicada ja 

que a l'hivern es fa de nit molt aviat i era impossible fer l’últim torn.   

 

ü Any 2000 

- Programa de Cooperació Internacional de la 

Fundació “la Caixa”: Accions d’emergència. 

Presentació del projecte “Millora del sanejament de 

l’Escola Comunitària Hitakula i prevenció de malalties”. 

Se’ns va concedir una subvenció de 3.000.000 

de pessetes. 

 

 
Al mes de febrer, la irrupció del tifó Eliane, amb les pluges torrencials que provocaren grans inundacions, 

va destruir les latrines i fosses sèptiques que s'estaven construint per donar servei als 800 alumnes de 

primària, als 19 professors del centre i als 80 alumnes de preescolar que l'escola tenia aleshores. Es va 

crear una gran bassa artificial d'aigües fecals front les aules, originant un focus infecciós molt perillós de 

mosquits, elements en descomposició, etc. Després de la neteja, es van construir dues naus amb 16 

sanitaris i 14 dutxes destinades a millorar l’educació higiènico-sanitària dels i les alumnes de l’escola.  

 

ü Any 2001 

L'Associació va decidir obrir-se a col·laborar amb d'altres entitats i associacions. Així, podem destacar les 

següents activitats:  

- Petita col·laboració en l'organització d'un festival 

amb l'ONG "Kentaja" que treballa, 

prioritàriament, a Camerun on gestiona un centre 

d'acollida d'infants orfes i promou apadrinaments. 

Objectius: recollir fons per a les dues entitats. 

 -  Campanya de sensibilització i recollida de 

material escolar i jocs de taula a l’Escola 

Guinardó SCCL de Barcelona on, a través del 

Departament de Solidaritat de l’escola, nens i nenes 
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des de Parvulari-3 anys, fins a 4t d’ESO (cadascú al seu nivell) treballaren la situació de l’educació als 

països del sud, amb la col·laboració de tota la comunitat educativa. Es van recollir:  

44 titelles (de mà i de dit), 23 capses de llapis, 51 de colors, 43 de Plastidecors,12 de retoladors, 1 

de bolígrafs, 15 llibres i llibretes, 58 jocs de parxís i de l'oca,  29 jocs de dames i escacs, 24 jocs de 

taula, 78 jocs de cartes, 6 jocs de daus,  a més d'altres materials diversos (gomes, regles, estoigs, 

etc..)       

Tot aquest material va ser enviat a Moçambic -a l’escola d’Hitakula i a la Casa do Gaiato (centre d’acollida 

de nens del carrer)-, durant l’any 2002, en un contenidor flectat per l'ONG gallega "Ecos do 

Sur" (www.ecos-do-sur.org), amb qui vam començar a establir contacte.  

 

- Al desembre, alguns membres de l'Associació (a títol 

particular, no amb fons de l'Associació), vam viatjar a 

Moçambic. Allà vam poder conèixer millor les necessitats reals sobre 

el terreny. Vam parlar amb els membres de la comunitat, que de 

moment estan molt satisfets amb la tasca feta, i es van poder 

ponderar de manera més precisa les necessitats futures.  

Entre d'altres factors, va ser aquesta visita la que ens va convèncer 

de la necessitat d’ampliar els nostres camps d’actuació i ens va fer 

plantejar el fet d’augmentar el nombre de persones que formaven 

part de la Junta  de l’Associació.   

 

ü Any 2002  

 L’activitat de l’associació va continuar centrada en  l’obertura cap a d’altres possibilitats de participació i 

col·laboració. Així, es va decidir estrènyer la col·laboració amb l’ONG 

gallega “Ecos do Sur” - que citàvem a l’apartat  anterior - per tal de 

participar en projectes conjunts. Va semblar-nos especialment 

enriquidor el coneixement que ells tenen de Moçambic, ja que fa uns 

10 anys que hi treballen.  

Així es va decidir redactar un conveni de col·laboració entre les dues 

entitats, signat l’abril de l’any 2002, per demanar conjuntament el 

projecte de construcció de l’Escolinha (l’escola de parvulari del barri 

d’As Mahotas) a la Generalitat de Catalunya. Malauradament, no 

se’ns va atorgar la subvenció i els més menuts i menudes de la 

comunitat han hagut de continuar fent les classes a les antigues 

“palhotas”. Malgrat això, l’experiència va ser molt satisfactòria i molt 

enriquidora.   
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ü Any 2003 

 

El 2003 ha estat un any de molts projectes i moltes il·lusions. Alguns d’ells, hores d’ara, ja són una realitat. 

Enguany, l’Associació ha rebut una forta empenta amb la incorporació, a principis  d’any d’un bon nombre 

de persones amb molta empenta i moltes ganes de treballar i d’implicar-se en el projecte.  

Això ha permès: 

- El redactat de la memòria que ara teniu a les mans. 

- El disseny del logo de l’Associació. 

- La creació d’una pàgina web a la qual tots i totes podeu accedir (www.adane.org), on podreu 

anar trobant informació de tot el que anem fent. És només una pàgina inicial i esperem anar-li 

donat cos i forma, de manera que també hi tinguin cabuda les activitats de la resta d’ADANE’s de 

l’Estat. Esperem els vostres suggeriments! 

- La participació a la Festa de la Diversitat que organitza SOS Racisme des de fa 11 anys, amb un 

estand informatiu destinat a la difusió de l’Associació. 

 

D’altres aspectes, de moment, són només això: projectes. De tota aquesta part ja us n’anirem informant a 

mida que es vagin realitzant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràcies a tots i a totes per les vostres 

aportacions i per la confiança que heu dipositat 

en nosaltres.  
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Han col·laborat amb nosaltres durant aquests 10 anys: 

 

 

 

 

 
 

  
                                                   
     
  Escola Guinardó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    Amics per al Desenvolupament a  l’Àfrica Negra. ADANE 
       Carrer Dr. Pí i Molist, 80. 08016 Barcelona 
  e-mail : adane@arrakis.es 

 


