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Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal
En compliment del que estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre), us informem que les vostres
dades estan incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat d’ADIA, amb la finalitat
de poder enviar-vos la memòria anual i les comunicacions que considerem interessants
trametre-us.
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de desembre i reglament posterior.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant una
sol·licitud escrita amb una fotocòpia adjunta del vostre DNI a l’adreça següent:
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c/ Xifré, 14-18, àtic 5è
08026 Barcelona
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ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA D’ÀFRICA

Constituïda a Barcelona l’any 1998.

Registrada en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 21.226.

Declarada d’utilitat pública el dia 6 de juliol de 2005 (BOE núm. 160).

Dades de l’associació:
NIF G61766838
Domicili: c/ Xifré, 14, àtic 5è, 08026 Barcelona
Tel. 93 246 46 91 / 93 692 7274
a/e: adia@adia-ong.org
web: www.adia-ong.org
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La Junta està formada per:
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Presidenta:

Victòria Draper Moreno

Secretari:

Joan Serra Oliva

Tresorera:

Josefina Sellarès Sallas

Vocal:

Josep Grifoll Cazador
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Ho hem d’intentar...
Malauradament ja són més de dos anys que portem arrossegant la crisi i ara també molts de
nosaltres la tenim instal·lada molt a prop. En alguns llocs, les conseqüències de la situació
actual fa que per a algunes persones que ja els és difícil poder desenvolupar-se, ara se’ls faci
més complicat sortir-se’n amb dignitat i sense l’ajut del nostre primer món.

A ADIA, gràcies al suport que ens doneu, continuem amb persistència, intentant aconseguir que
els objectius del mil·lenni no quedin en retòrica i fent que el primer punt d’eradicar la fam sigui
la nostre constant. Per això estem mantenint el nostre programa per a infants que pateixen
desnutrició moderada, malgrat que hàgim hagut de disminuir el nombre de beneficiaris en el
projecte de Wukro en relació amb anys passats. El projecte de nutrició té un índex d’eficàcia
que ratlla el 100%, seguint el programa anomenat Ració seca, i per tercer any consecutiu l’hem
mantingut encoratjats pels grans resultats que assoleix.

El 2010 ha estat l’any en què hem conclòs el projecte més ambiciós, per les seves repercussions
humanes, materials i econòmiques: el programa d’agricultura urbana, controlat per la WSDP,
l’oficina tècnica que gestiona i controla pràcticament tota l’ajuda que arriba a Wukro i al seu
entorn.
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Us tornem a dir el mateix d’altres anys... Ens alleuja tenir-vos a prop i, encara que ningú és
imprescindible, sí que sou necessaris perquè ADIA continuï «plantant la llavor de futur» en un
lloc de la terra on el millor que hi ha és la seva gent.
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Els projectes d’ADIA estan ubicats a la zona del Tigray, concretament a Wukro, Agulae, Negash
i Alitena.
Tigray o Tigré es la més septentrional de les nou regions ètniques d’Etiòpia. Anteriorment se la
coneixia com a la Regió 1. És la llar de l’ètnia tigray i la seva capital és Mekele. Limita al nord
amb Eritrea (independent d’Etiòpia des de 1993), a l’oest amb el Sudan, a l’est amb la regió
d’Afar i al sud amb la regió d’Amhara.
Wukro és una ciutat del nord d’Etiòpia. Està localitzada a la zona oriental de l’estat de Tigray, a
la carretera que uneix Asmara amb Addis Abeba. Està situada a 1.972 metres sobre el nivell del
mar. La població de Wukro és de 35.000 persones aproximadament.
Agulae està a 11 km al sud de Wukro i Negash, a 15 km al nord de Wukro.

Memòria 2010

Alitena és una població situada més al nord, a uns 7 km de la frontera amb Eritrea.
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ADIA, des del començament de la seva arribada a Etiòpia, ha apostat per col·laborar amb
actors locals.
Creiem que és important donar suport a les iniciatives que vénen de la comunitat i, si aquestes
es fan a través d’institucions ja organitzades, encara és millor.
ADIA treballa, indirectament, per tal de donar protagonisme a les organitzacions locals i,
alhora, afavorir l’enfortiment de la societat civil.
Actualment hi ha tres organitzacions relacionades amb els projectes que estem duent a terme.

Wukro Social and Development Program (WSDP): El programa social i de desenvolupament de
Wukro és un programa que porta la Diòcesi d’Adigrat de l’Església Catòlica d’Etiòpia.
S’encarrega de l’execució i el seguiment del programa de nutrició i dels programes de crèdits i,
per descomptat, del programa d’agricultura urbana.

Rural Development Project (RDP): Aquesta oficina treballa directament amb pagesos i
grangers de la zona rural, en les activitats de producció de bestiar, conreu de cultius i activitats
de conservació del sòl i l’aigua. L’any 2007 vàrem començar a treballar conjuntament en el
programa de desenvolupament de la dona a la zona rural. Actualment RDP fa el seguiment
d’aquest projecte.
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Daughters of Charity d’Alitena: És una congregació religiosa, sota el paraigua de l’Església
Catòlica amb seu a Mekele, la capital del Tigray. S’encarrega de l’execució i el seguiment del
programa de nutrició que vàrem començar l’ any 2008 a la població d’Alitena.
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CENTRE DE NUTRICIÓ SUPLEMENTÀRIA – RACIÓ SECA
A WUKRO, AGULAE I NEGASH

A

quest projecte forma part del programa de nutrició Ració Seca i funciona des de l’any
2007. Aquest any 2010 hi han participat un total de 800 nens i nenes de Wukro, 400
d’Agulae i 400 de Negash.

Arran de l’increment dels preus dels aliments i els medicaments i de la situació de crisi ens hem
vist obligats a disminuir el nombre de beneficiaris respecte de l’any anterior.
La desnutrició és deguda a dietes amb una manca dels nutrients i les vitamines que són
necessaris per al desenvolupament normal dels nens i nenes.
La desnutrició i la morbiditat són factors implicats en el retard del creixement. De forma
general podem dir que el retard en el creixement va lligat a la pobresa.
El retard en el creixement es caracteritza
per una alçada menor a la que seria
normal per l’edat del nen. A vegades això
és difícil d’avaluar en els casos en què
l’edat exacta del nen es desconeix.
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Un nen extremadament prim normalment
presenta un dèficit de vitamines i minerals,
així com un retard en el creixement.
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El dèficit de pes substancial és
considerat desnutrició moderada i es
tracta mitjançant l’aportació nutricional
addicional que ofereixen els centres de
nutrició suplementària.
El personal del Centre de Salut de Wukro
porta a terme tot el treball de selecció,
control i seguiment.
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El programa de Ració Seca consisteix a donar a cada nen un preparat de Famix (preparat
especial per a nens amb desnutrició) barrejat amb oli i sucre, i sense coure. També es
complementa amb medicaments com ara la vitamina A, ferro, àcid fòlic i mebendazol.

El personal del Centre de Salut de Wukro es desplaça cada setmana a les poblacions d’Agulae i
Negash, alternativament, per atendre 100 nens i nenes de cada població.

Responsable del magatzem
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Entrega de ració seca
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El nombre de nens i nenes que han format part del programa i els resultats d’aquest any han
estat els següents:

WUKRO

AGULAE I
NEGASH

TOTAL

%

Han millorat

784

790

1.574

98,38

No han millorat

0

0

0

0,00

Han perdut pes

1

0

1

0,06

Han abandonat

15

10

25

1,56

Han mort

0

0

0

0

TOTAL

800

800

1.600

100

Resultats del programa
El nen que ha perdut pes ha estat a causa de compartir la seva part de ració seca amb els seus
germans i germanes. Els 25 nens que han abandonat el programa ho han fet per raons
desconegudes. No ha estat possible trobar les seves mares i se suposa que aquestes famílies
s’han traslladat de població.
Un dels problemes que han sorgit ha estat trobar en el mercat una part de la medicació
necessària, com ara el ferro i l’àcid fòlic.
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Totes les parts implicades en el projecte, tant el Centre de Salut com l’Administració local, han
contribuït amb els seus esforços a l'execució sense problemes del programa, a la selecció dels
beneficiaris i al tractament dels pacients beneficiaris.
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CENTRE DE NUTRICIÓ SUPLEMENTÀRIA — RACIÓ SECA A ALITENA

L

‘any 2008 vàrem començar un projecte de nutrició que consistia a donar als nens i nenes
Famix i llet, però després de diverses converses amb les Daughters of Charity, que són la
nostra contrapart i responsables del bon funcionament, l’any 2009 es va decidir fer un
canvi de sistema i aplicar el mateix programa de Ració Seca de Wukro.
Els bons resultats obtinguts han fet que aquest any 2010 es decideixi continuar amb el mateix
sistema.
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A les campanyes de vacunació que fa el país també es distribueixen les vitamines A i B. Per
aquesta raó ADIA no ha hagut de comprar aquestes vitamines i, a canvi, ha contribuït amb
medicació per als ulls i amb sals de rehidratació oral.
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El nombre de nens i nenes que han format part del programa i els resultats d’aquest any han
estat els següents:
DESCRIPCIÓ

TOTAL

%

790

98,75

No han millorat

1

0,12

Han perdut pes

5

0,63

Han abandonat

3

0,38

Han mort

1

0,12

800

100

Han millorat

TOTAL

Resultats del programa
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Les mares sovint esmenten les millores en la salut general dels nens i nenes. El personal de la
clínica d’Alitena també és conscient d’aquest fet i reconeix que és el resultat del treball integrat
en l'educació nutricional i de salut. Aquest resultats són encoratjadors per a tot el personal que
hi treballa.
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Dels 800 nens i nenes que han format part del programa de nutrició i salut durant aquest any,
790 han guanyat pes en una mesura que el personal de la clínica considera adient. En termes
percentuals es tracta d'un notable 98,75%. Dels deu restants, sis van baixar de pes a
conseqüència de malalties i, en part, també creiem que la porció distribuïda dels aliments es va
destinar a la resta dels membres de la família. Es va considerar que tres nens van abandonar el

ADIA

programa, ja que no van tornar a la clínica després de la primera assignació, i un nen, trist és
dir-ho, va sucumbir a la malaltia i va morir.
Les estadístiques parlen per si soles: la intervenció del programa de nutrició és molt important i
és una contribució decisiva per a les famílies i la societat en aquesta zona.

Problemes trobats
En una zona caracteritzada per la sequera i l'escassetat d'aliments, en particular el 2010,
algunes mares van compartir la part corresponent a la ració seca entre tots els nens i nenes de
la família. Quan això va sortir a la llum, el personal de la clínica responsable de la formació es
va reunir amb les mares per insistir en el fet que els seus fills han de ser alimentats
adequadament.
La situació detallada anteriorment plantejava un veritable dilema moral per a les mares i un
repte per a la clínica.
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El segon problema amb què ens hem trobat durant l'any és que algunes mares no assisteixen al
centre de distribució d'aliments amb els seus fills, sinó que els envien a través d’altres persones.
En aquests casos, les mares no es beneficien directament de les sessions formatives que
imparteix el personal de la clínica. El personal es va reunir amb les mares i els grups de mares,
per emfatitzar la importància de la seva participació en la distribució d'aliments. Ens complau
informar que, arran d'aquestes trobades, gairebé totes les mares van començar a participar en
el centre i en l'educació per a la salut.
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DESENVOLUPAMENT AGRÍCOLA I RAMADER
A DONES I ORFES DE LA CIUTAT
DE WUKRO

E

n els últims anys, ADIA està apostant per projectes de promoció de fonts d'ingrés
alternatives, com una manera de fer front a la inseguretat alimentària, concretament a
la zona de Wukro. El 2008, la WSDP va presentar un projecte d'agricultura urbana de
gran abast i de durada biennal.

L’objectiu del projecte és contribuir als esforços que està fent la regió per a la millora de la
seguretat alimentària de les famílies. Per aconseguir-ho s'ha dissenyat un programa que consta
de tres subprogrames:




agricultura per irrigació
vaques lleteres
aus de corral

Els beneficiaris són 340 famílies de la ciutat de Wukro, majoritàriament dones sense recursos,
caps de família i nens i nenes orfes.
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Aquest 2010 s'ha seguit amb l'activitat començada l'any anterior. Hem de destacar que s'ha
treballat amb l’objectiu de concloure la implementació del projecte perquè tots els beneficiaris
puguin desenvolupar la seva activitat.
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Les activitats que s'han dut a terme són:
Selecció dels beneficiaris.
Formació.
Construcció de quatre pous d'aigua.
Instal·lació del material del rec gota a gota.
Compra i provisió de les bombes d'aigua.
Provisió dels terrenys als beneficiaris.
Provisió de les llavors i planters d'arbres fruiters, hortalisses i plantes de farratge.
Construcció de tres estables per a les 30 vaques lleteres i els seus vedells.
Construcció dels galliners.
Compra i provisió de gallines.
Seguiment i assessorament dels beneficiaris.

El projecte es troba a l’última fase, la qual consisteix a fer el seguiment dels negocis i oferir
l'assessorament tant tècnic com comercial. L'acompanyament, per part del personal tècnic de
la WSDP durant els primers mesos de treball donarà solidesa i reforçarà tot allò aprés en els
cursos impartits als beneficiaris.
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Plantació i recollida de tomàquets

Memòria 2010

Cuidador d’una cooperativa de vaques
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Beneficiària amb les seves gallines

ADIA

SEGUIMENT DEL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT RURAL A WUKRO

A

quest any hem finançat una part del sou d’un treballador de la RDP perquè ens fes el
seguiment del projecte d’agricultura i ramaderia rural per a dones, que vàrem iniciar
l’any 2007 i va tenir una durada de dos anys.

L’objectiu del projecte era promoure el desenvolupament de les dones de la zona rural de
Wukro. A les beneficiàries se’ls van oferir microcrèdits perquè desenvolupessin les següents
activitats:
— Producció de llet.
— Cria d’abelles per produir mel.
— Compra de bous per llaurar.
— Conreu d’arbres fruiters i hortalisses.
El projecte també incloïa activitats de formació de
consciència de gènere.
Segons l'acord entre ADIA i l'executor del projecte (RDP),
durant aquest any 2010 les principals activitats han estat fer
el seguiment de tots els grups que participaven en el
projecte, facilitar la devolució dels microcrèdits i capacitar
nous beneficiaris. Tot això s’ha portat a terme amb èxit.

En els últims tres anys del projecte s’ha tractat d'arribar a les dones més pobres.

Socialment no estava ben vist que la dona treballés en el camp i es limitava a fer només la feina
de casa. Ara, però, les dones s'impliquen en diferents activitats agrícoles i tenen accés per
aconseguir diferents tipus de crèdit.
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Aquest projecte ha tingut com a resultat que les agricultores beneficiàries han millorat els seus
ingressos diaris.
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D’altra banda, les dones estan demostrant a la comunitat que poden fer un gran canvi i, fins i
tot, algunes d’elles són més eficaces que els homes, tècnicament i financerament.

En general les beneficiàries del projecte s’estan guanyant la vida amb la venda de diferents
productes.
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Beneficiària amb les seves abelles.
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Producció de mel a punt per vendre.

ADIA

L’educació per al desenvolupament (EPD) és una estratègia de difusió per informar de les
desigualtats Nord-Sud.

Des d’ADIA creiem que «al Nord, les ONGD han de portar a terme activitats orientades a
provocar canvis en els seus propis països, per tal de transformar les relacions Nord-Sud».

Per explicar millor què és l’EPD prenem la definició de la Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament que entén l’educació per al desenvolupament com «un procés que, a través
del coneixement i l’anàlisi crítica de la realitat, genera reflexions, actituds i accions crítiques en
les persones i les fa subjectes responsables i actives (compromeses), a fi de construir una
societat civil, tant al Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat (entesa com a
corresponsabilitats en el desenvolupament en què estem totes les persones implicades) i amb
la transformació de les estructures i les relacions injustes».
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Per aconseguir-ho, l’EPD ens ofereix eines per conèixer les desigualtats, analitzar-ne les causes i
conseqüències i reflexionar sobre les nostres actituds i valors, amb l’objectiu d’avançar per
transformar les injustícies. En aquest sentit, l’EPD aspira a arribar a tota la societat, amb
accions, protestes i recursos tant per a l’educació formal com per a l’educació no formal i la
informal.
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ACTIVITATS

Recollida del premi per la

MARÇ

col·laboració amb l’entitat de
dones La Pizarra de Raimunda

MAIG

Memòria 2010

11è Mercat Solidari
dins de les Festes de
Primavera del Clot Camp de l’Arpa de
Barcelona
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JUNY

Participació a
«Cerdanyola Coopera»
al parc del Turonet a
Cerdanyola del Vallès

Memòria 2010

X Dinar Solidari al
campus de la UAB.
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«Xarxa de Colors» al Parc
Central de Poblenou, del
districte de Sant Martí de
Barcelona

SETEMBRE

Memòria 2010

NOVEMBRE
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Presentació d’Ángel
Olarán a la Fundació
Agrupació Mútua

Josep Grifoll, membre d’ADIA
Imma Playà, gerent de la Fundació Agrupació Mútua
Ángel Olarán, pare Blanc a Wukro

ADIA

Sopar al restaurant Els Pollos
de Llull de Barcelona i xerrada
- col·loqui amb Ángel Olarán

Trobada d’Ángel Olarán a
l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès

Memòria 2010

Festa Solidària de Tardor a la
plaça Abat Oliba de Cerdanyola
del Vallès
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Taula rodona amb Ángel Olarán a
l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès
Alfons Escoda, regidor de l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès
Ángel Olarán, pare blanc a Wukro
Victòria Draper, presidenta d’ADIA

Entrega del 48è Premi Sant Martí,
modalitat col·lectiva al Mercat
Solidari, integrat per Adia,
Mestres per Bòsnia i Sant Martí
amb el Sàhara
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«Fira Boja» al Parc del Clot
de Barcelona, dins la Festa
Major del barri del Clot
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Presentació dels projectes d’ADIA
i xerrada amb els Escoltes de
Sant Josep de Calasanç

Exposició fotogràfica «Bon Nadal»
de Neus Grifoll a Cerdanyola del
Vallès

ADIA

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2010

ACTIU

PASSIU

ROMANENT

91.575,40

DEUTORS A COBRAR
— Ajuntament de Begues
— Ajuntament de Cerdanyola
— Ajunt. Sta. M. de Palautordera
— Bancaja

5.909,09
14.178,46
600,00
10,81

— Grup Barna Porters

2.000,00

CAIXA

19,94

BANCS

59.886,99
8.970,11
TOTALS

91.575,40

91.575,40

Memòria 2010

RESULTAT
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INGRESSOS

Euros

1

Quotes i aportacions

2

Dinar solidari

4.900,90

3

Mercat solidari

7.095,64

4

Objecció fiscal militar

5

Loteria de Nadal

6

Subvencions:
— Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
— Ajuntament de Begues
— Ajuntament de Vilassar de Mar
— Ajuntament del Districte de Sant Martí
— Ajuntament Sta. M. de Palautordera
— Fundació Agrupació Mútua
— Fundación Caja Navarra
— Oficines de La Caixa

7

58.061,11

723,00
2.250,00

14.178,46
5.909,09
3.000,00
1.700,00
600,00
4.500,00
7.761,38
6.000,00

Ingressos financers

327,57

TOTALS

117.007,15

Memòria 2010

Ingressos
financers
0%
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Subvencions
40%

Objecció fiscal
Mercat solidari militar
1%
6%

Quotes i
aportacions
49%

Dinar
solidari
4%
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1. QUOTES I APORTACIONS
L’import d’aquesta partida es compon de:
—

Les quotes dels socis, col·laboradors i altres aportacions esporàdiques.

—

Aportacions de diverses empreses i associacions.

—

Aportacions del personal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Zeroset-i-més),
que ha donat el 0,7% del seu sou.

—

La col·laboració de diverses escoles, AMPA, IES, CEIP.

—

La participació de diverses entitats i associacions de veïns, que formen el col·lectiu Xarxa
de Colors del districte de Sant Martí de Barcelona.

—

La col·laboració del grup que va preparar la 1a Festa de Tardor a Cerdanyola del Vallès.

—

La participació en diverses fires.

2. DINAR SOLIDARI
Al mes de juny ADIA va organitzar el 10è Dinar Solidari en el campus de la UAB, que ens cedeix
l’espai de l’escola Bressol.

Aquest any s’han fet 225 menús i també s’han venut alguns productes de comerç just.
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Una gran part del material que es fa servir el cedeixen diverses empreses.
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3. MERCAT SOLIDARI
Dins de les festes de primavera del Clot - Camp de l’Arpa s’organitza el Mercat Solidari,
conjuntament amb les entitats Mestres per Bòsnia i Sant Martí amb el Sàhara, amb el suport
de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa. Aquesta festa del mercat solidari es compon
de diverses actuacions de persones i entitats del Clot, dues tómboles, venda de productes de
segona mà, tallers i altres activitats, on també hi col·laboren diverses botigues del barri i del
Mercat del Clot.
L’import total que s’ha recollit aquest any s’ha destinat als projectes d’ADIA.

4. OBJECCIÓ FISCAL MILITAR
Enguany diverses persones a l’hora de fer la seva declaració de renda han volgut fer saber a
Hisenda la seva intenció de ser objectors fiscals militars i han destinat la seva quota d’objector
a ADIA com a entitat beneficiària.

Memòria 2010

5. LOTERIA DE NADAL
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Seguint la tradició, aquest any també hem venut loteria de Nadal.

ADIA

6. SUBVENCIONS

Aquest any 2010 hem rebut donacions i subvencions de part de:
— Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
— Ajuntament de Begues
— Ajuntament de Vilassar de Mar
— Ajuntament del Districte de Sant Martí de Barcelona
— Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
— Fundació Agrupació Mútua
— Fundació Caja Navarra
— Dues oficines de La Caixa: la del carrer Balmes i la del carrer Rogent
Hem demanat subvencions i ajuts a altres ajuntaments, fundacions i entitats diverses, però no
ens els han concedit.

7. INGRESSOS FINANCERS

Memòria 2010

Correspon als ingressos financers del compte que tenim a La Caixa.
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DESPESES
1

Serveis bancaris

312,44

2

Despeses diverses

548,49

3

Projectes:
Centre de Nutrició Suplementària (Ració Seca) a Wukro, Agulae i Negash
Centre de Nutrició Suplementària (Ració Seca) a Alitena
Desenvolupament agrícola i ramader a dones i orfes de la ciutat de
Wukro
Seguiment del projecte de desenvolupament rural a Wukro

TOTAL

Memòria 2010

49.550,00
24.517,33
48.135,00
2.914,00

125.977,26

Despeses
diverses
Serveis bancaris 1%
0%
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Euros

Projectes
99%
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1. SERVEIS BANCARIS

Són les despeses que ens cobra el banc, tant per les domiciliacions de rebuts com per les
transferències a Etiòpia.

2. DESPESES DIVERSES
Aquesta partida consta de les despeses de:
—

Legalització de documentació (Generalitat i Registre Mercantil)

—

Material d’oficina

—

Segells de correu

3. PROJECTES

3.1 Centre de Nutrició Suplementària - Ració seca a Wukro, Agulae i Negash

Correspon a la compra de:
— Famix (farinetes), oli i sucre.

— Material necessari per a la preparació i lliurament de la ració seca.
— Material de neteja.
— Fitxes de seguiment i llibres de control.
— Salari de tot el personal que treballa i fa el control i seguiment de l’evolució dels infants.

Memòria 2010

— Medicació.
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3.2 Centre de Nutrició Suplementària -Ració seca a Alitena

Correspon a la compra dels mateixos productes i apartats que en el punt anterior, ja que el
projecte és el mateix però en una població diferent.

3.3 Desenvolupament agrícola i ramader destinat a dones i orfes de la ciutat de Wukro

Correspon a la despesa per a la formació i selecció dels beneficiaris que formen part del
projecte, a la compra del material necessari per a la construcció de quatre pous i tres estables,
a l’adquisició de vaques i gallines i a la compra de llavors i arbres fruiters.

3.4 Seguiment del projecte de desenvolupament rural a Wukro

Memòria 2010

Aquest any hem pagat una part del sou d’una persona de l’oficina de RDP de Wukro perquè
continués fent el seguiment dels beneficiaris del projecte de desenvolupament rural que va
finalitzar el 2008.
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Entitats col·laboradores


























Ajuntament d’Abrera
Ajuntament de Barcelona Districte de Sant Martí
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de Vilassar de Mar
Associació Cultural Recreativa La Palmera
Associació de Veïns del Barri del Besòs
Bancaja
Barna Porters, S.L.
Barna Porters Seguretat, S.L.
Euro Depot España, S.A.
Eurodumbo, S.L.
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Caja Navarra
Jamones El Charro, S.L.
La Caixa
Martin Arts Gràfiques, S.L.
Monsonis Serra Asociados Correduría de Seguros, S.L.
Murcia Navarro Ing., S.L.
Roses Auditores Asociados, S.L.
Selfood, S.A.
Sempre a Punt, S.L.
Personal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet (Zeroset-i-més)
Vellmarí Monachus, S.L.
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Agraïm la col·laboració de totes les persones i entitats que fan
possibles aquests projectes.
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