Memòria d’Activitats

8

2010

Memòria
d’Activitats
2010

El patronat d’Àfrica Digna està format per:

ÀFRICADIGNA

Presidenta: Mercedes Barceló.
Vicepresidenta: Cristina Cuatrecasas.
Secretario: Carlos Bueno.
Vocales: Jose Luís Acha, Victor Barceló, Antonio Capella, Inés Cuatrecasas, Marta
Cuatrecasas, Vicente Esteve (Miembro de Honor), Josep Lluís Fernández, Guillermo
Giménez-Salinas, Fernando Labastida.
Director: Luis Miret
Administración y contabilidad: Laura Fernández, Mar Juncá.

¿Vols
ajudar?

Els voluntaris que col·laboren activament són:

Aquí tens quatre
maneres senzilles
de fer-ho

Valerie Block, Alberto Bossy, Luisa Burrel, Paola de Aldecoa, Claudia Gómez, Nacho
Gómez, Carlos González, Vicky Matas, Berta Ministral, Javier Muñoz, Marc Oliver,
Alberto Pérez-porro, Maria Antònia Pujadó, Marina Pujol, Berta Pujol, Carolina Rosell,
Araceli Rosell, Guillermo Sala, Isabel Segura, Anna Teixidor, Javi Tió, Ramón Vila.

Les empreses i entitats que ens donen suport són:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Altraforma, Áreas, Caves
Berdié, El Jardí de l’Abadessa, Fundación Barraquer, Fundación Creatia, Fundación
Roviralta, Fundación Jesús Serra, IESE, Luz de Gas, MBT, Obra Social BBK, Obra Social
la Caixa, Sala BeCool, Zelig Comunicació.

Uneix-te a la Fundació Àfrica Digna:

Cognoms:
Adreça:
Codi Postal:

Ciutat:

Email:
Soci:
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SOCI
Amic que estableix
l'import i la
periodicitat de les
seves aportacions.

VOLUNTARI
Amic que està obert
a col.laborar amb el
seu temps i les
seves capacitats
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Telèfon:

10€

20€

50€

Una altra quantitat:

DNI:
Número de compte:
Per favor fes-nos arribar el teu interès a:
Av. Diagonal 600, Principal 2ª - 08021, Barcelona
Tel: +34 93 362 02 91 - Fax: +34 93 200 72 51
www.africadigna.org

informa’t més a www.africadigna.org

AMIC
Rep el butlletí
trimestral i les
convocatòries
d'activitats de forma
puntual.
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Nom:

FOUNDATION FOR THE
DIGNITY OF AFRICA

ENTITAT
COL·LABORADORA
Entitat interessada
a col·laborar amb
les activitats i
projectes.

Tria el teu
grau de
implicació

933620291

EDITORIAL

Memòria d’Activitats 2010

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta d’Àfrica Digna

Junts sota el baobab i junts
creuant el pont
Perquè ells són els protagonistes, ells han de treure els
seus països de la pobresa
Si els nostres primers anys van
ser caminant sota el baobab,
arbre màgic per als africans,
l'arbre que viu més anys de tots
els del món encara que paradoxalment viu en zones hostils i
seques, arbre solitari i que ha
servit per a múltiples usos al llarg
dels anys, de presó i aixopluc, de
wc i de pou, de refugi en guerres
i de lloc d'enterraments, els
següents 5 anys ens agradaria
construir un pont. Un pont per
apropar l'Àfrica al nostre món i

alhora
nosaltres
descobrir
l’Àfrica, un continent oblidat.
Moses Okoth ha caminat per
aquest pont, és la tercera persona africana que ve a Barcelona
convidada per Àfrica Digna
perquè creiem que ningú millor
que ells per explicar en primera
persona els problemes a què
s'enfronten i entre tots buscar les
solucions. Perquè ells són els
protagonistes, ells han de treure
els seus països de la pobresa,
nosaltres només els donarem les
eines que necessiten i seguirem
construint aquest pont on es
reuneixen les dues cultures.
Us animo a que us atreviu a
creuar aquest pont amb nosal-

tres i ens ajudeu a crear riquesa,
ens acostarem a altres cultures
de les que aprendrem molt i ens
donaran una visió diferent de la
vida.
Com diu el nostre estimat Pare
Jorge de la missió de Barsaloi al
nord de Kenya: "Benvinguts al
continent de banús on més que
animals salvatges, pobresa i
paisatges meravellosos i impressionants, hi ha una gent que
vibra al ritme del tambor i amb el
seu somriure a flor de pell ens
repten a compartir, a viure
lleugers d'equipatge i en comunió amb la natura ... "
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Professionalitat, transparència i sostenibilitat són els principis que
regeixen la recerca d'impactes positius
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projectes en diferents països de
l'Àfrica Subsahariana. Però el patronat
va decidir apostar per centralitzar les
seves activitats a Kenya i Rwanda per
tenir un millor seguiment i control
dels projectes.
Així tots els projectes d'Àfrica Digna
se sustenten en contraparts que comparteixen una mateixa filosofia de
treball i estan totalment integrades

en les comunitats locals.
L'objectiu és consolidar una estructura necessària i sostenible per
seguir millorant en l'eficàcia de
l'ajuda, sent conscients del ritme
propi del desenvolupament endògen. El reforç dels sistemes democràtics de govern i de les infraestructures socials bàsiques és un factor
clau que assegura que l'ajuda inter-

nacional arriba a tots els nivells
socials.
Finalment, encara que l'actual situació de crisi econòmica dificulta la
captació de recursos a Espanya, les
dinàmiques dels projectes apressen
per no retrocedir en els avenços
aconseguits fins ara i ens animen a
tots a seguir col.laborant per construir una Àfrica Digna.
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Equilibri econòmic en moments de crisi
Els comptes del exercici 2010 han
estat auditats per Grant Thorton i
són fidel reflex de les activitats i
projectes duts a terme per la Fundació Àfrica Digna.
La inversió total de 314.127 € s'ha
distribuït en 5 projectes de l'àmbit
de la salut, 2 d'educació, 1 microprojecte i 4 activitats de sensibilització per al desenvolupament.
Els ingressos consolidats van sumar
302.803 €, donant un resultat negatiu de l'exercici de 11.324 € que
consumeixen les reserves positives
d'anys anteriors.

Barraquer Oftalmologia; 6.538

Comedor Pre-escolar
Barsaloi; -37.920

Micro-Proyectos; -1.719
"Àfrica Cares i
Creus"; -31.118
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La veu dels beneficiaris i cooperants

L'ambició de la feina ben feta
La Fundació Àfrica Digna va ser constituida el desembre de 2004 per
Mercedes Barceló i Cristina, Inés i
Marta Cuatrecasas.
Durant aquests sis anys s'han destinat
1.188.663 € a la realització de 37
projectes de cooperació internacional a l'Àfrica subsahariana en els
àmbits de salut, educació, microprojectes i sensibilització per al desenvolupament:
En els primers anys es van realitzar
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Sala Pediátrica; -51.532

Ecógrafo Korogocho; -21.575
Sensibilización y
Comunicación; -36.534

Agua en Ngare Ndare; 47.727

Residencia Masai Mara; 53.068

Àfrica Digna va promoure activitats amb els mitjans de comunicació per
donar veu als veritables protagonistes
Una de les obsessions de
l'Àfrica Digna és fer d'altaveu
dels veritables protagonistes,
els beneficiaris i cooperants
africans. En aquest sentit
durant l'any 2010, gràcies al
suport de l'Obra Social "la
Caixa" i de Zelig Comunicació
es va fer un especial esforç amb
els mitjans de comunicació.
Es va preparar un dossier de
premsa que es va enviar
electrònicament a més de
1.000 periodistes a Espanya per
donar a conèixer la Fundació i
les seves activitats. Després,
durant l'any, es van remetre 8
notes de premsa per posar en
context l'actualitat de les
notícies amb les realitats i
projectes d'Àfrica Digna. Així,
en el dia internacional de
l'aigua (22 de març) es destacava el projectes de Ngare Ndare
que promou la conservació de

Retalls d'alguns dels impactes obtinguts per les notes de premsa
emesos per l'Àfrica Digna als mitjans de comunicació durant 2010.

les lleres fluvials i la millora de
les instal.lacions de sanejament.
Sensibilitzar sobre la cooperació internacional per al desenvolupament és un dels objectius d'Àfrica Digna. És fonamental donar a conèixer les
realitats de l'Àfrica en el nostre

entorn perquè els ciutadans
puguin involucrar-se i donar
suport a les activitats i polítiques necessàries per a seguir
construint un món més just.

Sensibilitzant amb alegria
Luz de Gas, Sala BeCool i Bonasport, tres llocs de trobada per celebrar la
passió per Àfrica
Àfrica Digna va celebrar tres
activitats de sensibilització per
al desenvolupament. El primer
un concert organitzat pels
alumnes d'ESADE, especialment Guillem Sala, a Luz de
Gas va comptar amb les actuacions de Soroll Blanc i Cyan.
Closed Case va protagonitzar
el segon concert a la Sala
BeCool destinat a donar
suport a les activitats de la Concierto a la Sala Luz de Gas amb Ruido Blanco y Cyan.
Fundació a la zona Samburu.
Finalment, gràcies a l'enorme suport de Triatreves, liderats
va comptar amb èxit
per Nacho Gómez, es va d'assistència i va promoure
organitzar una marató de la sensibilització al voltant
spinning solidari al Club dels projectes d'Àfrica Digna.
Bonaesport. El ultraesportiu Malgrat les dificultats del
Josef Ajram va dirigir un continent, les iniciatives
parell de sessions i va animar solidàries de la Fundació
amb el seu esperit sense sempre es contagien de
límits a seguir col.laborant l'alegria i l'esperit africà.
amb Àfrica Digna.
Josef Ajram col·laborant amb AD.

Cadascuna de les activitats

Àfrica
Digna a la
web 2.0
El gener del
2010 es va
llançar la nova
plataforma 2.0
d'Àfrica Digna.
Al voltant d'una
pàgina web
dinàmica es
presenten els
diferents
projectes i
iniciatives que
van renovant
els continguts
conjuntament
amb l'actualitat.
A més es van
crear perfils a
Facebook
(www.facebook
.com / africadigna) i Twitter
(twitter.com /
africadigna) per
mantenir una
relació contínua
i fluida amb els
amics i socis de
la Fundació.
També es va
presentar el
canal de
Youtube que
recull vídeos
dels diferents
esdeveniments
i projectes. Un
bloc institucional i un bloc
editorial de la
presidenta Dra
Mercedes
Barceló
(www.mercedes
barcelo.org)
completen
l'aposta de la
Fundació per la
web 2.0.

www.africadigna.org
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Residència d'estudiants en Endonyo
Rinka (Masai Mara)
La Residència de l'Escola de Primària de
Endonyo Rink al cor del Parc Natural
del Masai Mara és una iniciativa que
promou facilitar l'accés a l'educació a
l'uníson que el respecte del medi
ambient.
Gràcies al suport de MBT, la Fundació
Roviralta i la Fundació Creatia, serà una
realitat per a 64 nens i 64 nenes abans
del pròxim curs.
La nostra contrapart és Olara Orok
Concervancy Trust liderada per Ron
Beaton. Conjuntament amb la comunitat han establert els criteris
d'enfortiment de l'escola de Endonyo
Rink fins arribar a més de 500
estudiants que caminen quilòmetres
dins la reserva que acull la diversa
fauna de la sabana entre la qual destaquen lleons, elefants, lleopards, rinoceronts i guepards .
La residència constarà d'un conjunt de
5 edificis: dormitori per a nens, dormitori per a nenes, menjador, casa de
responsables del centre i edifici de
dutxes i latrines. A més cada un dels
edificis disposa d'un sistema de recolli-

Contrapart: Olare Orok Conservancy Trust. Amb la col·laboració de: MBT, F. Creatia, F.
Roviralta. Inversió: 53.068€

da d'aigües pluvials.
Ron Beaton que va exercir de guia
durant més de 30 anys, promou el
desenvolupament del turisme capacitant també als massai, la seva escola
de guies Koiyaki Guiding School és un
centre de referència a nivell nacional i

una de les propostes per a una formació més enllà de la secundària.
Amb l'objectiu de promocionar la
Cultura de Pau a Kenya, la residència
d'estudiants portarà el nom de Federico Mayor Zaragoza.

Projecte hidràulic a Ngare Ndare
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Sala de pediatria a Maragua
30 llits que multipliquen per 10 l'esperança
L'ambaixador
d'Espanya
a
Kenya, Sr Nicolás Martín, en
presència del Director de
Serveis Mèdics del Ministeri de
Salut de Kenya, Sr Francis
Kimani, i la presidenta d'Àfrica
Digna, van inaugurar al juliol la
Sala de Pediatria de l'Hospital de
Districte de Maragua.
Aquesta obra promoguda per
Àfrica Digna ha comptat amb el
seguiment proper del Dr Victorio Torres, metge pediatre
espanyol expert en SIDA i
resident a Kenya, i amb el
finançament d'àrees, la Fundació Creatia i la Fundació Roviralta.
Amb aquest nou edifici, i la
maternitat obra de l'Associació
Vihda, el govern ha dotat de
personal
i
equipaments
suficients a l'hospital per garantir una important millora en
l'atenció maternoinfantil.
L'hospital és el centre de
referència del districte amb una
població d'unes 400.000 perso-

La Fundació
Àfrica Digna
promou els
Objectius de
Desenvolupament (ODM)
aprovats l'any
2000 i que
complien la
seva primera
dècada. Els 8
ODM són:
Contrapart: Ministeri de Salut de Kenia. Amb la coll·aboración de: Áreas,
F. Creatia, F. Roviralta. Inversió: 51.532€

nes de les quals un 15% són
nens menors de 5 anys.
L'elevada taxa de mortalitat
infantil no trobava resposta en
el sistema sanitari públic que
oferia tres llits de pediatria a la
mateixa sala de malalties infeccioses dels adults. Ara hi ha
disponibles 30 llits en un nou
edifici.

Contrapart: Ngare Ndare Forest Trust.
Inversió: 47.727€

El bosc de Ngare Ndare està situat al
Nord de Kenya en el districte de
Imenti. El bosc és indígena i cobreix
una àrea de 5.554 hectàrees.
Els beneficiaris directes són 3.000
persones que viuen a la part nord del
bosc encara que un total de 8.320

comunitat dels beneficis dels estàndards d'higiene i ús adequat de
productes químics per a l'agricultura
especialment en granges prop de de
la llera d'aigua.
Humphrey Mwambeo és el responsable directe del projecte, supervisat
per Charlie Wheeler, Chairman de
Ngare Ndar Forest Trust. A més de la
fase constructiva el projecte requereix la formació de la comunitat ja
que més del 40% de la població rural
no té cap accés a sistemes de sanejament i no han utilitzat mai una dutxa
o una latrina.
El seu excel lent treball amb la comunitat aconsegueix que diferents
tribus convisquin sense conflicte a la
zona i treballin conjuntament en el
desenvolupament de projectes
sostenibles.

Aquest projecte s'emmarca
dins del 4rt i 5è Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni
que busquen reduir en 2 / 3
parts la taxa de mortalitat de
nens menors de 5 anys i en 3 / 4
parts la mortalitat materna.

Menjador al preescolar de Barsaloi
Salut i educació van de la mà

Més del 40% de la població rural a Kenya no té accés a cap sistema de
sanejament
viuen als voltants i podran
beneficiar-se de l'aigua neta pel seu
bestiar. Però a més dels diversos
cursos residuals subministren aigua
a una extensa població del nord de
Kenya.
El projecte sorgeix per l'ús inadequat de l'aigua actual tant per a
consum domèstic com per a
l'agricultura. Per millorar les condicions higièniques i de salut, combatent el còlera, malalties diarreiques i
protegint el medi ambient el projecte pretén:
- Tanques als naixements d'aigua
- Construir punts per beure el bestiar
tant al bosc com en les zones adjacents
- Construir bons punts d'aigua fora
del bosc per a la comunitat especialment en l'àrea de Manyangalo i
Ngare Ndar
- Augmentar el coneixement de la

Contrapart: Hermanas de Santa Teresita. Amb la col·laboració de: Obra
Social BBK. Inversió: 37.920€

El mes d'agost es va inaugurar el
menjador de l'Escola de
Pre-escolar de Barsaloi amb la
presència de la presidenta i la
vicepresidenta d'Àfrica Digna,
Dra Mercedes Barceló i Cristina
Cuatrecasas, el Bisbe Virgili
Pantà i tota la comunitat de
Barsaloi. Es tracta d'una iniciativa que conflueix en els àmbits
de la salut i l'educació en facili-

ODM
2010

tar l'accés a un àpat diari dins
del sistema educatiu. Moltes
vegades aquesta dinar serà la
font de nutrició bàsica dels
nens i nenes samburu que
assisteixen a l'escola.
Des de l'any 2006 la Fundació
Àfrica Digna té una estreta
relació amb la Missió de
Barsaloi dels Pares Yarumal i les
Germanes de Santa Teresina

que contribueixen al desenvolupament de la comunitat
samburu de la zona.
Les Germanes centren la seva
activitat al voltant dels temes
de salut i educació, col.laborant
en la gestió de la maternitat,
dispensari mèdic i l'escola de
preescolar. D'alguna manera la
Fundació ha anat contribuint a
poc a poc en el desenvolupament integral amb una
ambulància,
un
equip
d'ecografies, un equip odontològic, plaques solars i ara el
menjador.
El projecte ha estat reconegut
per l'Obra Social de Bilbao
Bizkaia Kutxa (BBK) que ha
donat 30.000 €.
La comunitat en reconeixement
al suport continuat d'Àfrica
Digna ha posat el nom de Menjador Pascual Barceló en
memòria del vicepresident
mort el mateix any.

1. Eradicar la
pobresa
extrema i la
fam.
2. Aconseguir
l'educació
primària
universal.
3. Promoure la
igualtat entre
gèneres.
4. Reduir la
mortalitat
infantil.
5. Millorar la
salut materna.
6. Combatre el
SIDA, el paludisme i altres
malalties.
7. Garantir un
medi ambient
sostenible.
8. Fomentar
una aliança
global per al
desenvolupament.

Per a més información
Campanya de les
Nacions Unides per als
Objectius de
Desenvolupament del
del Mil·lenni
http://www.sinexcusas
2015.org/
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Dispensari ecogràfic a Korogocho

Pla sanitari a Barsaloi

Cada minut una dona mor per causes
relacionades amb l'embaràs: el 99%
d'aquestes morts passa en països en
desenvolupament. Com a conseqüència
de l'escassetat de serveis sanitaris especialitzats, la maternitat va acompanyada d'un
alt risc per a la salut per a moltes dones en
els països pobres. A més, el 20% de les
morts de menors de 5 anys en els països en
desenvolupament tenen una relació directa amb la salut materna.
Per ajudar a reduir la mortalitat materna, la
Fundació Àfrica Digna promou projectes
que ajudin a un millor diagnòstic ecogràfic
prenatal. L'últim projecte en aquest marc
és la col.laboració amb l'ONG local
Rehema Healthcare Organization (RHA) en
un suburbi de Nairobi anomenat Korogocho.
RHA és una organització dirigida per
Moses Okoth que ha pogut formar-se a
l'Hospital Sant Joan de Déu i la Clínica
Corachán gràcies al suport del Dr Bossy.
Ara amb el suport de FIATC que ha donat
un equip d'ecografia i l'ajuda econòmica
de la Fundació Jesús Serra s'està consolidant un dispensari que facilitarà diagnòstics a 6 €, un terç del preu ofert pel servei
públic.
En el mateix centre s'ha habilitat un petit

fins Barsaloi per formar
l’infermer Daniel i la Germana
Amanda en tècniques bàsiques
de diagnòstic ecogràfic.
També es va reforçar la formació en la identificació de malalties infeccioses en el laboratori
com la tuberculosi, el VIH i la
malària.
Durant l'any 2011 està previst
seguir donant suport a totes
aquestes activitats amb la
complicitat d'altres projectes
de
la
fundació.
Així
s'identificaran a les persones
amb problemes visuals que es
desplaçaran per coincidir amb
la missió oftalmològica conjunContrapart: Hermanas de Santa Teresita. Amb la col·laboració de: Sala
ta amb la Fundació Barraquer a
BeCool i fons propis. Inversió: 1.719€
Nyeri.
També s'establiran sinergies
amb el dispensari ecogràfic de
Des de l'any 2006 la Fundació proporcionen electricitat a la Barsaloi per seguir millorant la
Àfrica Digna dóna suport al pla maternitat, on hi ha un petit formació en ecografia i tècnisanitari de les Germanes de laboratori
i
un
equip ques de laboratori.
Santa Teresita a la localitat d'ecografies, també aportat per
samburu de Barsaloi.
Àfrica Digna.
Durant l'any 2009, s'han instal Així durant l'any 2010 el Dr
lat unes plaques solars que Alberto Bossy es va desplaçar

Contrapart: Rehema Healthcare Org. Amb la col·laboració de: Fundación Jesús Serra, Luz
de Gas i fons propis. Inversió: 21.575€

laboratori que permet, entre d’altres,
diagnosticar el VIH o la malària. El 2008
dels 33 milions de persones amb VIH, 22
milions vivien a l'Àfrica subsahariana i en
la seva majoria eren dones. També el 95%
del milió de morts per malària es produeix
a l'Àfrica i en la seva majoria són nens
menors de 5 anys.
Esperem fer créixer aquesta iniciativa

formant més personal que col.laborarà
voluntàriament en els diferents projectes
per tota Kenya. Per fer-ho possible comptem amb la col.laboració de la Fundació
Jesús Serra i esperem que el suport dels
socis i noves contribucions d'empreses i
fundacions ens permetin continuar
col.laborant en aquesta iniciativa.

Missió oftalmològica amb Barraquer

Contrapart: Hospital Provincial de Nyeri
Amb la col·laboració de Fundació
Barraquer.
Inversió total: 32.000€
Aportació d’Àfrica Digna: 5.000€

La Fundació Àfrica Digna i la Fundació
Barraquer van signar el desembre de 2009
un acord de col·laboració per realitzar una
missió oftalmològica conjunta a l'any
entre 2010 i 2015.
La primera missió va tenir lloc a l'Hospital
Provincial de Nyeri amb el suport del
Govern de Kenya per reforçar el sistema
sanitari del país.
Així, del 10 al 16 juliol 2010 després de
desplaçar més de 300kg de material
quirúrgic, es van realitzar 96 operacions de
cataractes i es van fer gairebé 700 visites
oftalmològiques distribuint 200 ulleres.
Aquestes ulleres que ja no rebien ús a
Espanya i van ser recollides per les dues
fundacions van trobar un nou ús reafirmant la solidaritat de tots els que les van
fer arribar i donant sentit a la campanya
"Tens molt a veure".
Les deficiències visuals són un problema
de salut que afecta molt directament a les
economies familiars, i és un lligam a la
pobresa ja que no permet desenvolupar
una activitat laboral normal. Per això, una
operació de cataractes que permet
recuperar un elevat grau de visió és una

inversió també per al desenvolupament
endogen de les comunitats i una millora
directa en la qualitat de vida de les
famílies.
Mentre l'equip de la Fundació Barraquer
realitza totes les tasques mèdiques i forma
a personal a Kenya, ja que també es busca
l'objectiu de transferir saber fer, l'equip
d'Àfrica Digna realitza les oportunes
gestions amb cada un dels actors governamentals implicats.

Àfrica, cares i creus
L'accés a la salut i l'educació a l'Àfrica
subsahariana
és
l'argument
d'aquesta iniciativa anomenada:
"Cares i creus d'Àfrica ".
La campanya de Sensibilització
per al desenvolupament gira al
voltant d'una exposició itinerant
que presenta uns testimonis (les
cares) que ens expliquen històries
de superació que ens acosten a les
realitats de l'Àfrica Subsahariana
acompanyades de dades que
ajuden a posar en context i
comprendre les dificultats que
afronten diàriament (les creus).
L'exposició va ser presentada per
primera vegada el 25 de gener de
2010 a l'auditori de l'IESE a Barcelona amb la presència de la presidenta d'Àfrica Digna Dra. Mercedes Barceló, el Sr. José Gabriel
Martín Vicepresident Executiu
d'Áreas, el Professor Federico
Mayor Zaragoza, ex-director
general
de
la
UNESCO,
l'Ambaixador de Kenya a Espanya
el Sr. Mwakai Sió i el director general de Cooperació de la Generalitat

de Catalunya Sr. David Minoves.
L'exposició modular és capaç
d'adaptar-se als espais que
institucions i empreses ofereixen
per a visualitzar-la. Així, Áreas va
facilitar les àrees de servei a
Lleida, Penedès, la Jonquera i
Empordà. L’exposició també va
trobar espai a l'Ajuntament de
Cambrils, el centre Tres Torres a
Mataró, la Terminal 2 de
l'Aeroport de Barcelona, La
Parròquia de Sarrià, el Museu de
la Vida Rural de l'Espluga de
Francolí, l'Hospital Clínic i al Palau
Robert a Barcelona.
Durant el mes de setembre i
coincidint amb la seva presència a
Barcelona es va organitzar un acte
amb el testimoni principal de
Moses Okoth que va ser entrevistat per la periodista Rosa Maria
Calaf.

informa’t més a:
www.caresicreusdafrica.org

Amb la col·laboració de: ACCD,
Áreas, Cavas Berdié, F. Renta, MVR,
Aj. Mataró, Aj. Cambrils, Palau
Robert, Hosp. Clínic, AENA.
Inversió: 31.118€

Pla
estratègic
2010 -15
La Fundació
Àfrica Digna va
ser constituïda
a finals de l'any
2004 amb la
missió de
contribuir a
millorar les
condicions de
vida de les
persones amb
menys recursos
a l'Àfrica
Subsahariana.
La Fundació
creu que
proporcionar
l'oportunitat
de poder tenir
una vida digna
és un objectiu
universal. Per
això
col.laborem en
la construcció
d'una justícia
social que
permeti
l'eradicació de
la pobresa i les
desigualtats
mitjançant la
promoció de
l'accés a uns
serveis socials
bàsics i la
conservació
del medi
ambient en un
entorn de pau i
seguretat
humana.
En aquest
context el
Patronat de la
Fundació va
aprovar per
unanimitat el
següent Pla
Estratègic
2010-2015.

Més informació a la
web de la Fundació:
www.africadigna.org
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Dispensari ecogràfic a Korogocho

Pla sanitari a Barsaloi

Cada minut una dona mor per causes
relacionades amb l'embaràs: el 99%
d'aquestes morts passa en països en
desenvolupament. Com a conseqüència
de l'escassetat de serveis sanitaris especialitzats, la maternitat va acompanyada d'un
alt risc per a la salut per a moltes dones en
els països pobres. A més, el 20% de les
morts de menors de 5 anys en els països en
desenvolupament tenen una relació directa amb la salut materna.
Per ajudar a reduir la mortalitat materna, la
Fundació Àfrica Digna promou projectes
que ajudin a un millor diagnòstic ecogràfic
prenatal. L'últim projecte en aquest marc
és la col.laboració amb l'ONG local
Rehema Healthcare Organization (RHA) en
un suburbi de Nairobi anomenat Korogocho.
RHA és una organització dirigida per
Moses Okoth que ha pogut formar-se a
l'Hospital Sant Joan de Déu i la Clínica
Corachán gràcies al suport del Dr Bossy.
Ara amb el suport de FIATC que ha donat
un equip d'ecografia i l'ajuda econòmica
de la Fundació Jesús Serra s'està consolidant un dispensari que facilitarà diagnòstics a 6 €, un terç del preu ofert pel servei
públic.
En el mateix centre s'ha habilitat un petit

fins Barsaloi per formar
l’infermer Daniel i la Germana
Amanda en tècniques bàsiques
de diagnòstic ecogràfic.
També es va reforçar la formació en la identificació de malalties infeccioses en el laboratori
com la tuberculosi, el VIH i la
malària.
Durant l'any 2011 està previst
seguir donant suport a totes
aquestes activitats amb la
complicitat d'altres projectes
de
la
fundació.
Així
s'identificaran a les persones
amb problemes visuals que es
desplaçaran per coincidir amb
la missió oftalmològica conjunContrapart: Hermanas de Santa Teresita. Amb la col·laboració de: Sala
ta amb la Fundació Barraquer a
BeCool i fons propis. Inversió: 1.719€
Nyeri.
També s'establiran sinergies
amb el dispensari ecogràfic de
Des de l'any 2006 la Fundació proporcionen electricitat a la Barsaloi per seguir millorant la
Àfrica Digna dóna suport al pla maternitat, on hi ha un petit formació en ecografia i tècnisanitari de les Germanes de laboratori
i
un
equip ques de laboratori.
Santa Teresita a la localitat d'ecografies, també aportat per
samburu de Barsaloi.
Àfrica Digna.
Durant l'any 2009, s'han instal Així durant l'any 2010 el Dr
lat unes plaques solars que Alberto Bossy es va desplaçar

Contrapart: Rehema Healthcare Org. Amb la col·laboració de: Fundación Jesús Serra, Luz
de Gas i fons propis. Inversió: 21.575€

laboratori que permet, entre d’altres,
diagnosticar el VIH o la malària. El 2008
dels 33 milions de persones amb VIH, 22
milions vivien a l'Àfrica subsahariana i en
la seva majoria eren dones. També el 95%
del milió de morts per malària es produeix
a l'Àfrica i en la seva majoria són nens
menors de 5 anys.
Esperem fer créixer aquesta iniciativa

formant més personal que col.laborarà
voluntàriament en els diferents projectes
per tota Kenya. Per fer-ho possible comptem amb la col.laboració de la Fundació
Jesús Serra i esperem que el suport dels
socis i noves contribucions d'empreses i
fundacions ens permetin continuar
col.laborant en aquesta iniciativa.

Missió oftalmològica amb Barraquer

Contrapart: Hospital Provincial de Nyeri
Amb la col·laboració de Fundació
Barraquer.
Inversió total: 32.000€
Aportació d’Àfrica Digna: 5.000€

La Fundació Àfrica Digna i la Fundació
Barraquer van signar el desembre de 2009
un acord de col·laboració per realitzar una
missió oftalmològica conjunta a l'any
entre 2010 i 2015.
La primera missió va tenir lloc a l'Hospital
Provincial de Nyeri amb el suport del
Govern de Kenya per reforçar el sistema
sanitari del país.
Així, del 10 al 16 juliol 2010 després de
desplaçar més de 300kg de material
quirúrgic, es van realitzar 96 operacions de
cataractes i es van fer gairebé 700 visites
oftalmològiques distribuint 200 ulleres.
Aquestes ulleres que ja no rebien ús a
Espanya i van ser recollides per les dues
fundacions van trobar un nou ús reafirmant la solidaritat de tots els que les van
fer arribar i donant sentit a la campanya
"Tens molt a veure".
Les deficiències visuals són un problema
de salut que afecta molt directament a les
economies familiars, i és un lligam a la
pobresa ja que no permet desenvolupar
una activitat laboral normal. Per això, una
operació de cataractes que permet
recuperar un elevat grau de visió és una

inversió també per al desenvolupament
endogen de les comunitats i una millora
directa en la qualitat de vida de les
famílies.
Mentre l'equip de la Fundació Barraquer
realitza totes les tasques mèdiques i forma
a personal a Kenya, ja que també es busca
l'objectiu de transferir saber fer, l'equip
d'Àfrica Digna realitza les oportunes
gestions amb cada un dels actors governamentals implicats.

Àfrica, cares i creus
L'accés a la salut i l'educació a l'Àfrica
subsahariana
és
l'argument
d'aquesta iniciativa anomenada:
"Cares i creus d'Àfrica ".
La campanya de Sensibilització
per al desenvolupament gira al
voltant d'una exposició itinerant
que presenta uns testimonis (les
cares) que ens expliquen històries
de superació que ens acosten a les
realitats de l'Àfrica Subsahariana
acompanyades de dades que
ajuden a posar en context i
comprendre les dificultats que
afronten diàriament (les creus).
L'exposició va ser presentada per
primera vegada el 25 de gener de
2010 a l'auditori de l'IESE a Barcelona amb la presència de la presidenta d'Àfrica Digna Dra. Mercedes Barceló, el Sr. José Gabriel
Martín Vicepresident Executiu
d'Áreas, el Professor Federico
Mayor Zaragoza, ex-director
general
de
la
UNESCO,
l'Ambaixador de Kenya a Espanya
el Sr. Mwakai Sió i el director general de Cooperació de la Generalitat

de Catalunya Sr. David Minoves.
L'exposició modular és capaç
d'adaptar-se als espais que
institucions i empreses ofereixen
per a visualitzar-la. Així, Áreas va
facilitar les àrees de servei a
Lleida, Penedès, la Jonquera i
Empordà. L’exposició també va
trobar espai a l'Ajuntament de
Cambrils, el centre Tres Torres a
Mataró, la Terminal 2 de
l'Aeroport de Barcelona, La
Parròquia de Sarrià, el Museu de
la Vida Rural de l'Espluga de
Francolí, l'Hospital Clínic i al Palau
Robert a Barcelona.
Durant el mes de setembre i
coincidint amb la seva presència a
Barcelona es va organitzar un acte
amb el testimoni principal de
Moses Okoth que va ser entrevistat per la periodista Rosa Maria
Calaf.

informa’t més a:
www.caresicreusdafrica.org

Amb la col·laboració de: ACCD,
Áreas, Cavas Berdié, F. Renta, MVR,
Aj. Mataró, Aj. Cambrils, Palau
Robert, Hosp. Clínic, AENA.
Inversió: 31.118€
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de poder tenir
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d'una justícia
social que
permeti
l'eradicació de
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Residència d'estudiants en Endonyo
Rinka (Masai Mara)
La Residència de l'Escola de Primària de
Endonyo Rink al cor del Parc Natural
del Masai Mara és una iniciativa que
promou facilitar l'accés a l'educació a
l'uníson que el respecte del medi
ambient.
Gràcies al suport de MBT, la Fundació
Roviralta i la Fundació Creatia, serà una
realitat per a 64 nens i 64 nenes abans
del pròxim curs.
La nostra contrapart és Olara Orok
Concervancy Trust liderada per Ron
Beaton. Conjuntament amb la comunitat han establert els criteris
d'enfortiment de l'escola de Endonyo
Rink fins arribar a més de 500
estudiants que caminen quilòmetres
dins la reserva que acull la diversa
fauna de la sabana entre la qual destaquen lleons, elefants, lleopards, rinoceronts i guepards .
La residència constarà d'un conjunt de
5 edificis: dormitori per a nens, dormitori per a nenes, menjador, casa de
responsables del centre i edifici de
dutxes i latrines. A més cada un dels
edificis disposa d'un sistema de recolli-

Contrapart: Olare Orok Conservancy Trust. Amb la col·laboració de: MBT, F. Creatia, F.
Roviralta. Inversió: 53.068€

da d'aigües pluvials.
Ron Beaton que va exercir de guia
durant més de 30 anys, promou el
desenvolupament del turisme capacitant també als massai, la seva escola
de guies Koiyaki Guiding School és un
centre de referència a nivell nacional i

una de les propostes per a una formació més enllà de la secundària.
Amb l'objectiu de promocionar la
Cultura de Pau a Kenya, la residència
d'estudiants portarà el nom de Federico Mayor Zaragoza.

Projecte hidràulic a Ngare Ndare
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Sala de pediatria a Maragua
30 llits que multipliquen per 10 l'esperança
L'ambaixador
d'Espanya
a
Kenya, Sr Nicolás Martín, en
presència del Director de
Serveis Mèdics del Ministeri de
Salut de Kenya, Sr Francis
Kimani, i la presidenta d'Àfrica
Digna, van inaugurar al juliol la
Sala de Pediatria de l'Hospital de
Districte de Maragua.
Aquesta obra promoguda per
Àfrica Digna ha comptat amb el
seguiment proper del Dr Victorio Torres, metge pediatre
espanyol expert en SIDA i
resident a Kenya, i amb el
finançament d'àrees, la Fundació Creatia i la Fundació Roviralta.
Amb aquest nou edifici, i la
maternitat obra de l'Associació
Vihda, el govern ha dotat de
personal
i
equipaments
suficients a l'hospital per garantir una important millora en
l'atenció maternoinfantil.
L'hospital és el centre de
referència del districte amb una
població d'unes 400.000 perso-

La Fundació
Àfrica Digna
promou els
Objectius de
Desenvolupament (ODM)
aprovats l'any
2000 i que
complien la
seva primera
dècada. Els 8
ODM són:
Contrapart: Ministeri de Salut de Kenia. Amb la coll·aboración de: Áreas,
F. Creatia, F. Roviralta. Inversió: 51.532€

nes de les quals un 15% són
nens menors de 5 anys.
L'elevada taxa de mortalitat
infantil no trobava resposta en
el sistema sanitari públic que
oferia tres llits de pediatria a la
mateixa sala de malalties infeccioses dels adults. Ara hi ha
disponibles 30 llits en un nou
edifici.

Contrapart: Ngare Ndare Forest Trust.
Inversió: 47.727€

El bosc de Ngare Ndare està situat al
Nord de Kenya en el districte de
Imenti. El bosc és indígena i cobreix
una àrea de 5.554 hectàrees.
Els beneficiaris directes són 3.000
persones que viuen a la part nord del
bosc encara que un total de 8.320

comunitat dels beneficis dels estàndards d'higiene i ús adequat de
productes químics per a l'agricultura
especialment en granges prop de de
la llera d'aigua.
Humphrey Mwambeo és el responsable directe del projecte, supervisat
per Charlie Wheeler, Chairman de
Ngare Ndar Forest Trust. A més de la
fase constructiva el projecte requereix la formació de la comunitat ja
que més del 40% de la població rural
no té cap accés a sistemes de sanejament i no han utilitzat mai una dutxa
o una latrina.
El seu excel lent treball amb la comunitat aconsegueix que diferents
tribus convisquin sense conflicte a la
zona i treballin conjuntament en el
desenvolupament de projectes
sostenibles.

Aquest projecte s'emmarca
dins del 4rt i 5è Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni
que busquen reduir en 2 / 3
parts la taxa de mortalitat de
nens menors de 5 anys i en 3 / 4
parts la mortalitat materna.

Menjador al preescolar de Barsaloi
Salut i educació van de la mà

Més del 40% de la població rural a Kenya no té accés a cap sistema de
sanejament
viuen als voltants i podran
beneficiar-se de l'aigua neta pel seu
bestiar. Però a més dels diversos
cursos residuals subministren aigua
a una extensa població del nord de
Kenya.
El projecte sorgeix per l'ús inadequat de l'aigua actual tant per a
consum domèstic com per a
l'agricultura. Per millorar les condicions higièniques i de salut, combatent el còlera, malalties diarreiques i
protegint el medi ambient el projecte pretén:
- Tanques als naixements d'aigua
- Construir punts per beure el bestiar
tant al bosc com en les zones adjacents
- Construir bons punts d'aigua fora
del bosc per a la comunitat especialment en l'àrea de Manyangalo i
Ngare Ndar
- Augmentar el coneixement de la

Contrapart: Hermanas de Santa Teresita. Amb la col·laboració de: Obra
Social BBK. Inversió: 37.920€

El mes d'agost es va inaugurar el
menjador de l'Escola de
Pre-escolar de Barsaloi amb la
presència de la presidenta i la
vicepresidenta d'Àfrica Digna,
Dra Mercedes Barceló i Cristina
Cuatrecasas, el Bisbe Virgili
Pantà i tota la comunitat de
Barsaloi. Es tracta d'una iniciativa que conflueix en els àmbits
de la salut i l'educació en facili-

ODM
2010

tar l'accés a un àpat diari dins
del sistema educatiu. Moltes
vegades aquesta dinar serà la
font de nutrició bàsica dels
nens i nenes samburu que
assisteixen a l'escola.
Des de l'any 2006 la Fundació
Àfrica Digna té una estreta
relació amb la Missió de
Barsaloi dels Pares Yarumal i les
Germanes de Santa Teresina

que contribueixen al desenvolupament de la comunitat
samburu de la zona.
Les Germanes centren la seva
activitat al voltant dels temes
de salut i educació, col.laborant
en la gestió de la maternitat,
dispensari mèdic i l'escola de
preescolar. D'alguna manera la
Fundació ha anat contribuint a
poc a poc en el desenvolupament integral amb una
ambulància,
un
equip
d'ecografies, un equip odontològic, plaques solars i ara el
menjador.
El projecte ha estat reconegut
per l'Obra Social de Bilbao
Bizkaia Kutxa (BBK) que ha
donat 30.000 €.
La comunitat en reconeixement
al suport continuat d'Àfrica
Digna ha posat el nom de Menjador Pascual Barceló en
memòria del vicepresident
mort el mateix any.

1. Eradicar la
pobresa
extrema i la
fam.
2. Aconseguir
l'educació
primària
universal.
3. Promoure la
igualtat entre
gèneres.
4. Reduir la
mortalitat
infantil.
5. Millorar la
salut materna.
6. Combatre el
SIDA, el paludisme i altres
malalties.
7. Garantir un
medi ambient
sostenible.
8. Fomentar
una aliança
global per al
desenvolupament.

Per a més información
Campanya de les
Nacions Unides per als
Objectius de
Desenvolupament del
del Mil·lenni
http://www.sinexcusas
2015.org/
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Professionalitat, transparència i sostenibilitat són els principis que
regeixen la recerca d'impactes positius
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Ingresos, Gastos y resultado de Pérdidas y Ganancias desde la constitución en 2004.

Micro; 5

projectes en diferents països de
l'Àfrica Subsahariana. Però el patronat
va decidir apostar per centralitzar les
seves activitats a Kenya i Rwanda per
tenir un millor seguiment i control
dels projectes.
Així tots els projectes d'Àfrica Digna
se sustenten en contraparts que comparteixen una mateixa filosofia de
treball i estan totalment integrades

en les comunitats locals.
L'objectiu és consolidar una estructura necessària i sostenible per
seguir millorant en l'eficàcia de
l'ajuda, sent conscients del ritme
propi del desenvolupament endògen. El reforç dels sistemes democràtics de govern i de les infraestructures socials bàsiques és un factor
clau que assegura que l'ajuda inter-

nacional arriba a tots els nivells
socials.
Finalment, encara que l'actual situació de crisi econòmica dificulta la
captació de recursos a Espanya, les
dinàmiques dels projectes apressen
per no retrocedir en els avenços
aconseguits fins ara i ens animen a
tots a seguir col.laborant per construir una Àfrica Digna.

Memòria Econòmica 2010

Equilibri econòmic en moments de crisi
Els comptes del exercici 2010 han
estat auditats per Grant Thorton i
són fidel reflex de les activitats i
projectes duts a terme per la Fundació Àfrica Digna.
La inversió total de 314.127 € s'ha
distribuït en 5 projectes de l'àmbit
de la salut, 2 d'educació, 1 microprojecte i 4 activitats de sensibilització per al desenvolupament.
Els ingressos consolidats van sumar
302.803 €, donant un resultat negatiu de l'exercici de 11.324 € que
consumeixen les reserves positives
d'anys anteriors.

Barraquer Oftalmologia; 6.538

Comedor Pre-escolar
Barsaloi; -37.920

Micro-Proyectos; -1.719
"Àfrica Cares i
Creus"; -31.118
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La veu dels beneficiaris i cooperants

L'ambició de la feina ben feta
La Fundació Àfrica Digna va ser constituida el desembre de 2004 per
Mercedes Barceló i Cristina, Inés i
Marta Cuatrecasas.
Durant aquests sis anys s'han destinat
1.188.663 € a la realització de 37
projectes de cooperació internacional a l'Àfrica subsahariana en els
àmbits de salut, educació, microprojectes i sensibilització per al desenvolupament:
En els primers anys es van realitzar

Memòria d’Activitats

Sala Pediátrica; -51.532

Ecógrafo Korogocho; -21.575
Sensibilización y
Comunicación; -36.534

Agua en Ngare Ndare; 47.727

Residencia Masai Mara; 53.068

Àfrica Digna va promoure activitats amb els mitjans de comunicació per
donar veu als veritables protagonistes
Una de les obsessions de
l'Àfrica Digna és fer d'altaveu
dels veritables protagonistes,
els beneficiaris i cooperants
africans. En aquest sentit
durant l'any 2010, gràcies al
suport de l'Obra Social "la
Caixa" i de Zelig Comunicació
es va fer un especial esforç amb
els mitjans de comunicació.
Es va preparar un dossier de
premsa que es va enviar
electrònicament a més de
1.000 periodistes a Espanya per
donar a conèixer la Fundació i
les seves activitats. Després,
durant l'any, es van remetre 8
notes de premsa per posar en
context l'actualitat de les
notícies amb les realitats i
projectes d'Àfrica Digna. Així,
en el dia internacional de
l'aigua (22 de març) es destacava el projectes de Ngare Ndare
que promou la conservació de

Retalls d'alguns dels impactes obtinguts per les notes de premsa
emesos per l'Àfrica Digna als mitjans de comunicació durant 2010.

les lleres fluvials i la millora de
les instal.lacions de sanejament.
Sensibilitzar sobre la cooperació internacional per al desenvolupament és un dels objectius d'Àfrica Digna. És fonamental donar a conèixer les
realitats de l'Àfrica en el nostre

entorn perquè els ciutadans
puguin involucrar-se i donar
suport a les activitats i polítiques necessàries per a seguir
construint un món més just.

Sensibilitzant amb alegria
Luz de Gas, Sala BeCool i Bonasport, tres llocs de trobada per celebrar la
passió per Àfrica
Àfrica Digna va celebrar tres
activitats de sensibilització per
al desenvolupament. El primer
un concert organitzat pels
alumnes d'ESADE, especialment Guillem Sala, a Luz de
Gas va comptar amb les actuacions de Soroll Blanc i Cyan.
Closed Case va protagonitzar
el segon concert a la Sala
BeCool destinat a donar
suport a les activitats de la Concierto a la Sala Luz de Gas amb Ruido Blanco y Cyan.
Fundació a la zona Samburu.
Finalment, gràcies a l'enorme suport de Triatreves, liderats
va comptar amb èxit
per Nacho Gómez, es va d'assistència i va promoure
organitzar una marató de la sensibilització al voltant
spinning solidari al Club dels projectes d'Àfrica Digna.
Bonaesport. El ultraesportiu Malgrat les dificultats del
Josef Ajram va dirigir un continent, les iniciatives
parell de sessions i va animar solidàries de la Fundació
amb el seu esperit sense sempre es contagien de
límits a seguir col.laborant l'alegria i l'esperit africà.
amb Àfrica Digna.
Josef Ajram col·laborant amb AD.

Cadascuna de les activitats

Àfrica
Digna a la
web 2.0
El gener del
2010 es va
llançar la nova
plataforma 2.0
d'Àfrica Digna.
Al voltant d'una
pàgina web
dinàmica es
presenten els
diferents
projectes i
iniciatives que
van renovant
els continguts
conjuntament
amb l'actualitat.
A més es van
crear perfils a
Facebook
(www.facebook
.com / africadigna) i Twitter
(twitter.com /
africadigna) per
mantenir una
relació contínua
i fluida amb els
amics i socis de
la Fundació.
També es va
presentar el
canal de
Youtube que
recull vídeos
dels diferents
esdeveniments
i projectes. Un
bloc institucional i un bloc
editorial de la
presidenta Dra
Mercedes
Barceló
(www.mercedes
barcelo.org)
completen
l'aposta de la
Fundació per la
web 2.0.

www.africadigna.org
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El patronat d’Àfrica Digna està format per:

ÀFRICADIGNA

Presidenta: Mercedes Barceló.
Vicepresidenta: Cristina Cuatrecasas.
Secretario: Carlos Bueno.
Vocales: Jose Luís Acha, Victor Barceló, Antonio Capella, Inés Cuatrecasas, Marta
Cuatrecasas, Vicente Esteve (Miembro de Honor), Josep Lluís Fernández, Guillermo
Giménez-Salinas, Fernando Labastida.
Director: Luis Miret
Administración y contabilidad: Laura Fernández, Mar Juncá.

¿Vols
ajudar?

Els voluntaris que col·laboren activament són:

Aquí tens quatre
maneres senzilles
de fer-ho

Valerie Block, Alberto Bossy, Luisa Burrel, Paola de Aldecoa, Claudia Gómez, Nacho
Gómez, Carlos González, Vicky Matas, Berta Ministral, Javier Muñoz, Marc Oliver,
Alberto Pérez-porro, Maria Antònia Pujadó, Marina Pujol, Berta Pujol, Carolina Rosell,
Araceli Rosell, Guillermo Sala, Isabel Segura, Anna Teixidor, Javi Tió, Ramón Vila.

Les empreses i entitats que ens donen suport són:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Altraforma, Áreas, Caves
Berdié, El Jardí de l’Abadessa, Fundación Barraquer, Fundación Creatia, Fundación
Roviralta, Fundación Jesús Serra, IESE, Luz de Gas, MBT, Obra Social BBK, Obra Social
la Caixa, Sala BeCool, Zelig Comunicació.

Uneix-te a la Fundació Àfrica Digna:

Cognoms:
Adreça:
Codi Postal:

Ciutat:

Email:
Soci:

1

2

SOCI
Amic que estableix
l'import i la
periodicitat de les
seves aportacions.

VOLUNTARI
Amic que està obert
a col.laborar amb el
seu temps i les
seves capacitats

4

Telèfon:

10€

20€

50€

Una altra quantitat:

DNI:
Número de compte:
Per favor fes-nos arribar el teu interès a:
Av. Diagonal 600, Principal 2ª - 08021, Barcelona
Tel: +34 93 362 02 91 - Fax: +34 93 200 72 51
www.africadigna.org

informa’t més a www.africadigna.org

AMIC
Rep el butlletí
trimestral i les
convocatòries
d'activitats de forma
puntual.
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Nom:

FOUNDATION FOR THE
DIGNITY OF AFRICA

ENTITAT
COL·LABORADORA
Entitat interessada
a col·laborar amb
les activitats i
projectes.

Tria el teu
grau de
implicació

933620291

EDITORIAL

Memòria d’Activitats 2010

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta d’Àfrica Digna

Junts sota el baobab i junts
creuant el pont
Perquè ells són els protagonistes, ells han de treure els
seus països de la pobresa
Si els nostres primers anys van
ser caminant sota el baobab,
arbre màgic per als africans,
l'arbre que viu més anys de tots
els del món encara que paradoxalment viu en zones hostils i
seques, arbre solitari i que ha
servit per a múltiples usos al llarg
dels anys, de presó i aixopluc, de
wc i de pou, de refugi en guerres
i de lloc d'enterraments, els
següents 5 anys ens agradaria
construir un pont. Un pont per
apropar l'Àfrica al nostre món i

alhora
nosaltres
descobrir
l’Àfrica, un continent oblidat.
Moses Okoth ha caminat per
aquest pont, és la tercera persona africana que ve a Barcelona
convidada per Àfrica Digna
perquè creiem que ningú millor
que ells per explicar en primera
persona els problemes a què
s'enfronten i entre tots buscar les
solucions. Perquè ells són els
protagonistes, ells han de treure
els seus països de la pobresa,
nosaltres només els donarem les
eines que necessiten i seguirem
construint aquest pont on es
reuneixen les dues cultures.
Us animo a que us atreviu a
creuar aquest pont amb nosal-

tres i ens ajudeu a crear riquesa,
ens acostarem a altres cultures
de les que aprendrem molt i ens
donaran una visió diferent de la
vida.
Com diu el nostre estimat Pare
Jorge de la missió de Barsaloi al
nord de Kenya: "Benvinguts al
continent de banús on més que
animals salvatges, pobresa i
paisatges meravellosos i impressionants, hi ha una gent que
vibra al ritme del tambor i amb el
seu somriure a flor de pell ens
repten a compartir, a viure
lleugers d'equipatge i en comunió amb la natura ... "

