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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 trametreus.
Aquest fitxer compleix la normativa desenvolupada en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre i reglament posterior.
Vostè pot exercir els seus drets de: accés, cancel·lació, rectificació i oposició, enviant una
sol·licitud escrita adjuntant fotocòpia de D.N.I. a:
ADIA

Av. Litoral 86-96 08005 Barcelona

Domicili: Avda. Litoral 86-96 08005 de Barcelona
Tel 93.692.72.74

e-mail: adia@adia-ong.org

Web: www.adia-ong.org
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ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA D’ÀFRICA
Es constitueix 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 2005
(BOE núm. 160)
Dades de l’Associació:
N.I.F. G 61766838
Domicili: Avda Litoral, núm. 86-96, 08005 Barcelona
(Amb el suport del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona )
Tel 93.692.72.74
e-mail: adia@adia-ong.org

Web: www.adia-ong.org

La Junta està formada per:



Presidenta: Victòria Draper Moreno



Sotspresident econòmic: Josep Grifoll Cazador



Sotspresident institucional: Jaume Mora Arribas



Secretària: Raquel Sáenz Del Campo



Tresorer: Josep Sardà Guerrero



Vocal: Itziar Rodríguez Rodríguez
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ANY DE RENOVACIÓ
Aquest any 2011 s’ha renovat la Junta d’ADIA, la Josefina Sellarés i el Joan Serra després de
més de catorze anys de dedicació han decidit passar a segon terme.
El més gran dels reconeixements per haver creat i compartit ADIA i arribar junts fins aquí.
La finalitat de creació d’ADIA és la de participar i col·laborar per tal que els Drets Humans
estiguin a l’abast de tothom, i com això a hores d'ara no s’ha aconseguit ni de bon tros, entenem
que hem de tirar endavant, la tasca i l’esforç s’ho valen.
És per aquest que al costat de la Victòria Draper i el Josep Grifoll, s’hi han afegit la Raquel Sáenz,
el Jaume Mora, l’Itziar Rodríguez i el Josep Sardà. Junts fem una nova Junta, aquesta és la
millor garantia per a la continuïtat d’ADIA, els volem agrair el suport i donar-los la benvinguda.
Que la situació econòmica mundial ha canviat a pitjor, és una realitat. L’any passat parlàvem de
crisi, enguany hem de dir el mateix i pensem que encara durarà, potser res tornarà a ser com
abans, les informacions van en aquest sentit, i si aquí ho tenim difícil per sortir-nos-en, allà ho
tenen molt pitjor. Si a més hi afegim la greu sequera, l’especulació en el mercat dels cereals i la
pujada incessant de preus, ens trobem davant d’una situació dramàtica que afecta totes les
persones, sobretot les més febles i més marginals del sistema: la població infantil, les dones, els
orfes.
Malgrat tot, a ADIA hem acabat diversos projectes engegats i hem tirat endavant amb el que
hem de denominar dret fonamental de les persones i que alhora és també el primer objectiu del
mil·lenni: “Eradicar la pobresa extrema i la fam” aportant el nostre saquet de sorra amb els
projectes de Suport Nutricional a Nens i Nenes entre 0 i 5 anys amb Desnutrició Moderada i als
de Desenvolupament Agrícola a les Zones Urbanes i Rurals
I no hem defallit perquè us tenim a vosaltres, un bon grapat de persones amb nom propi,
empreses i institucions que amb el vostre suport ens encoratgeu per seguir treballant i lluitant
per contribuir en el procés de creixement físic i psíquic dels infants i per aconseguir millorar les
condicions de vida de les seves famílies amb petits projectes de desenvolupament ramader i
agrícola.

Gràcies, per compartir el compromís a fer un món més just.
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L’ORGANITZACIÓ
Adia treballa des de l’any 1998 amb l’objectiu de reduir la desnutrició que pateix la
població menor de 5 anys i la mortalitat associada a aquesta a la regió del Tigray.
Amb aquest objectiu treballem en diferents projectes de nutrició suplementària,
d’increment de les capacitats locals i de desenvolupament, orientats a paliar els efectes i
treballar en les causes de la inseguretat alimentària a la zona.
Per l’organització és primordial que tots els projectes i programes en els quals participa
es dissenyin segons les prioritats determinades per la comunitat receptora i siguin
implementats per organitzacions locals, ja que així es garanteix la sostenibilitat dels
projectes i la seva autonomia a curt i
Treballem sense intermediaris i tots
els membres de l’organització a
Catalunya treballem de forma
voluntària

llarg termini, a la vegada que compromet
a la població local com a protagonistes
del canvi.
Això es tradueix en una important dada:
de cada 10 euros, 9,91 van destinats

directament als projectes al Tigray, la distribució d’aquests es pot observar al gràfic
següent:

Només 0,09 euros de cada
10 es destinen a
l’administració i a tasques
de seguiment i avaluació
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Com ja sabeu, ADIA és una organització sense ànim de lucre, sense afiliació política ni
religiosa. Centra les seves creences en el marc del respecte i consolidació dels Drets
Humans i en el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Durant els catorze anys que hem treballat de manera conjunta amb les organitzacions
locals del Tigray, ADIA ha aportat entre projectes de Nutrició Suplementària, de
Desenvolupament Rural, programes de microcrèdit i altres, un total de 984.000 euros.
Una altra dada imprescindible per comprendre la important tasca que ADIA ha dut a
terme durant tots aquests anys és el nombre total de menors de 5 anys que s’han
beneficiat dels Programes de Nutrició Suplementària: 12851. A la vegada, 1801 dones
caps de família s’han beneficiat dels programes de microcrèdit.
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ZONA DELS PROJECTES
TIGRAY/ETIÒPIA
Ja fa 14 anys que treballem anualment en diversos projectes de seguretat alimentària i
de desenvolupament a Etiòpia, i de manera

Tigray

més específica a la regió del Tigray, al nord
del país. El Tigray és un dels 9 estats
regionals en què es divideix Etiòpia, que a
la vegada se subdivideixen en districtes
(Woredas),

i

aquests

en

comarques

(kebele).
A continuació adjuntem diverses dades
d’Etiòpia que permeten contextualitzar els
projectes que hem dut a terme tant en termes geogràfics i demogràfics com des d’un
punt de vista més social i humanitari.
Algunes dades rellevants
Població:
Taxa creixement anual de la població:
Població urbana:
Esperança de vida al néixer:
Taxa de mortalitat de menors de 5 anys:
Taxa d’alfabetització d’adults:
Nounats amb baix pes:
Menors de 5 anys que pateixen insuficiència
ponderal (OMS):

82.101.998 (2011)
2,9%
17%
56 anys
104 (de cada 1000)
36%
20%
33% (Moderada i greu)

Menors de 5 anys que pateixen emaciació moderada
i greu(OMS):
Menors de 5 anys amb problemes de talla moderada
i greu (OMS):
Població que utilitza fonts d’aigua potable:
Número de persones que vivien amb el VIH el 2009:

12%
51%
38%
9900
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Taxa escolarització primària:
Taxa escolarització secundària:
Població per sota de la línia internacional de la
pobresa (- de 1.25$/dia):
Prevalència d’anticonceptius:
Treball infantil (5-14 anys):
Matrimoni precoç (- 18):

81% homes; 75% dones
31% dones; 20% dones
39%
15%
53%
49%

El Tigray o Tigré és la llar de l’ètnia tigray i la seva
capital és Mekele. Té una població aproximada de
4.334.996, el 81,2 d’aquesta és rural, i una superfície
de 50.078 km2. És una de les regions que presenta un
índex més alt de pobresa del país per les greus
conseqüències demogràfiques i econòmiques que va
suposar

la

guerra

amb

la

fronterera

Eritrea,

Alitena

Les poblacions on es centren els nostres projectes
són: Wukro, Agulae, Negash i Alitena.

agreujades

per

una

preocupant

manca

de

precipitacions a la zona. Les dificultats econòmiques i

Wukro, Agulae i
Negash

la poca productivitat dels cultius generen una situació insostenible per la població que es
tradueix en una preocupant inseguretat alimentària, especialment pels infants i la
població més vulnerable.
Wukro. La població de Wukro és de 35.000 persones aproximadament, està situada a
1972 metres per sobre el nivell del mar a la zona oriental de l’estat del Tigray
Agulae és a 11 quilòmetres al sud de Wukro i Negash a 15 quilòmetres al Nord. Alitena
és una petita població situada més al nord, a només 7 quilòmetres de la frontera amb
Eritrea.
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LES CONTRAPARTS :
W UKRO S OCIAL AND D EVELOPMENT P ROGRAM (WSDP)
Ethiopian Catholic Church/Adigrat Diocese Catholic Secretariat
/Social and Development Coordinating Office(ECC-ADCS-SDCO):

El Programa Social de Desenvolupament de Wukro (WSDP) és un programa portat per l’
ECC-ADCS-SDCO. És una institució sense ànim de lucre que treballa amb la finalitat de
contribuir a cobrir les necessitats bàsiques dels habitants de Wukro per mitjà de
projectes de desenvolupament que minimitzin els efectes de la pobresa extrema a la
zona, i a la vegada contribueixin a transformar-ne les causes. Gran part dels projectes
de l’organització se centren en el benestar dels nens i les nenes orfes de la població. Per
altra banda tots els projectes s’implementen des d’una perspectiva de gènere,
potenciant el paper de la dona com a membre actiu i vital en la comunitat. Pel que fa al
vincle de la institució amb els projectes d’ADIA, el WSDP és qui s’encarrega de l’execució
i seguiment del Programa de Nutrició suplementària a Wukro, Negash i Agulae i del
disseny i execució dels programes d’agricultura urbana.

Daughters of Charity:
La congregació porta a terme diferents programes socials de desenvolupament per fer
front a les imperioses necessitats de les comunitats locals. Actualment, la congregació
porta 17 projectes al Tigray que inclouen 4 clíniques, dos centres de promoció de la
dona, 3 jardins d’infància, un projecte de nens al carrer que dóna suport a orfes i nens
vulnerables a Mekelle, dos hostals per noies, acollida a persones grans i discapacitades i
ajuda a tractaments mèdics a dones que pateixen fístula. S’encarreguen de l’execució i
seguiment del Programa de Nutrició suplementària que es va començar a implementar a
Alitena l’any 2008.
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INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES
ALITENA: Programa de Nutrició suplementària a
menors de 5 anys
Per mitjà del suport ofert per ADIA, l’organització Daughters of Charity ha implementat,
un any més, el programa Programa de Nutrició suplementària a Irob Wareda.

Context
La majoria de la població d’ Irob Woreda viu d’una agricultura mixta, on els agricultors
practiquen tant el cultiu com la ramaderia. Ja fa molts anys que la manca de
precipitacions és un greu problema nacional que condemna els habitants del país i la
Woreda a la inseguretat alimentària crònica. La productivitat dels cultius és minima i
insuficient, ja que la temporada de pluges ja només es limita a alguns ruixats durant els
últims dies del mes de juliol i principis del mes d’agost. Les collites no arriben a madurar
per la poca pluja i la gran majoria es perden. Per altra banda, la ramaderia també
pateix les conseqüències de la sequera. La manca d’aigua i conseqüentment d’aliments
augmenta la dificultat de mantenir el bestiar, i les familíes es veuen obligades a vendre’l
o a deixar-lo morir, a la vegada que es queden sense una font important d’ingressos. És
per tot això que la població de la zona es veu constantment sota l’amenaça de la
inseguretat alimentària crònica.
La inseguretat alimentària és un problema molt comú a Irob Woreda, i és evident que la
gent que la pateix és propensa a patir desnutrició. Els més afectats per aquest problema
són els infants, la gent de la tercera edat, els que pateixen alguna malaltia i les dones
embarassades. Tots ells necessiten un suport nutritiu addicional per a sobreviure, i
especialment en el cas dels infants, que si no el reben abans dels cinc anys pot afectar
el seu desenvolupament físic i cognitiu. Tenint en compte el context descrit, Daughters
of Charity, en col·laboració amb ADIA, ha implementat el Programa de Nutrició
Suplementària per als infants que pateixen desnutrició.
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Objectiu
Reduir la morbiditat i mortalitat associada a la desnutrició entre els menors de 0 a 5
anys. El projecte proporciona un suplement nutricional per a 800 nens i nenes que
pateixen desnutrició i es complementa amb formacions a les mares caps de família
sobre higiene, educació sexual i conceptes bàsics per a la salut dels infants que formen
part del programa. El projecte arriba a infants d’Alitena i poblacions properes.

Activitats

Selecció de beneficiaris/àries:
La primera fase del projecte es repeteix cada trimestre. Els nens i nenes de la localitat
visiten la clínica i se sotmeten a una revisió mèdica on es comprova si compleixen les
mesures mínimes de pes i talla per la seva edat. Els criteris d’admissió d’infants al
programa van ser:


Edat ≤ 5 anys, i



Pes inferior al mínim per la seva edat (60—80% pes/edat)

A tots aquells i aquelles que van ser admesos se’ls va proporcionar el suport nutritiu,
quan milloraven i recuperaven el seu pes, uns altres infants entraven al Programa.
Durant l’any 2011, 200 infants van ser admesos cada tres mesos, i 800 al llarg de l’any.
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Repartiment:
El mètode de distribució va consistir en un repartiment, cada dues setmanes (o dues
vegades per mes), d’una barreja de sis quilograms de Famix, mig quilogram de sucre i
un litre d’oli.
Tal com van informar les mares i els registres de pes de la clínica, els beneficiats i les
beneficiades del programa arribaven al pes apropiat per la seva edat. De la mateixa
manera també esdevenien més resistents a malalties menors com refredats lleus i
diarrees.

Educació per la salut:
La prevenció de malalties és la principal estratègia en les polítiques de salut dels
governs federal i regionals d’Etiòpia.
En línia amb l’estratègia preventiva del govern d’Etiòpia, el programa va proporcionar
educació per la salut a la Clínica d’Alitena a les mares dels menors que van ser atesos
pel Programa de Nutrició Suplementària. La formació es va dur a terme a la clínica quan
les mares caps de família anaven a buscar el suplement Nutricional.
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Per mitjà de visites domèstiques el personal de la clínica va poder comprovar que les
mares que havien rebut la formació havien començat a aplicar els coneixements
adquirits a la seva vida diària.
Aquest
“Havien millorat la seva higiene personal, la de
la seva roba i la dels seus fills i filles; també
tapaven adequadament els cubells d’aigua i
havien transmès als seus infants l’hàbit de
rentar-se les mans cada vegada que menjaven”
(infermera de la clínica)

fet

l’educació

demostra
per

la

que
salut

contribueix a la prevenció de
malalties, i per la gent amb
pocs

recursos

que

no

pot

accedir o cobrir les despeses
mèdiques, és més fàcil formar-

los en la manera de preveure aquestes malalties a què puguin afrontar les despeses del
tractament. Aquestes sessions també són fonamentals per evitar que els nens i nenes
que han rebut tractament tornin a necessitar-lo, i a més multiplica els efectes del
programa, ja que millora la qualitat de vida de la llar, els germans i germanes i altres
familiars dels infants que han rebut el programa també se’n beneficien.

Resultats
Els resultats del seguiment sobre la salut i el pes indicaven que 790 infants dels 800
havien millorat el seu pes en relació amb la seva edat. El nivell de salut mesurat segons
la freqüència amb la que rebien tractament mèdic a la clínica també havia millorat
significativament. Només 10 infants van mostrar un progrés mínim o insuficient. Raó:
compartien la ració seca amb altres nens o nenes per la gran presència d’inseguretat
alimentària a Woreda. Alguns dels infants també es posaven malalts constantment a
causa de la desnutrició i de la pobresa que persistia en la família.
En general, el suplement nutritiu que es facilita als infants de menys de cinc anys és
efectiu, contribueix al bon creixement dels infants i al correcte desenvolupament
cognitiu. L’alimentació que reben en aquesta edat es fonamental i té un gran efecte en
la resta de la seva vida.
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El suplement alimentari que reben els infants per part d’ADIA és molt adequat ja que
permet suplir les necessitats immediates dels infants i salva les seves vides; a més de
ser clau pel seu futur.

Problemes
Els principals problemes que es van observar durant la implementació del programa
tenen unes clares conseqüències, els 10 nens i nenes que no van presentar una millora
significativa amb el suplement nuticional proporcionat:
Com altres anys, les principals causes de la no millora de 10 nens i nenes va ser que les
mares repartien el suplement entre tots els seus fills i filles en comptes de donar-lo
íntegrament al beneficiari del programa o que aquestes no acompanyaven al seus fills al
tractament i per tant no podien rebre la formació. En els dos casos es va solucionar
mitjançant una reunió de la clínica amb les mares, aquestes ho van comprendre i van
prendre les mesures corresponents.

Seguiment
El seguiment d’aquest programa es fa mitjançant un informe anual que envien
Daughters of Charity i per mitjà d’una visita a l’any per part d’algun membre de la junta
directiva d’ADIA.
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Wukro, Agulae i Negash : Programa de Nutrició
Suplementària a menors de 5 anys
Per mitjà del suport brindat per part d’ADIA, l’organització WSDP ha implementat el
programa “Programa de Nutrició Suplementària” a tres poblacions de la zona del Tigray.

Context
L’àrea de la Woreda de Kelte-Awlaelo, on es troben les poblacions d’Agulae i Negash, i el
municipi autònom de Wukro, té aproximadament un total de 1010.28 km2, amb una
geografia de muntanyes escarpades, grans altiplans i valls. L’altitud varia des dels 1900
als 2400 metres per sobre del nivell del mar. El clima de la zona es carecteritza per les
escasses pluges, menys de 450 mm i una temperatura mitjana que oscil·la entre els 17 i
23ºC.
La població total del districte (Woreda) és d’aproximadament 116.014, dels quals 56.847
són homes i 59.167 dones. La comunitat depèn íntegrament de la producció agrícola, i
la ramaderia i dels cultius amb pastures i boscos, molt abundants anys enrere. Els
camps de pastura i els boscos s’han anat degradant progressivament a causa de l’erosió
constant i de les conseqüències de la guerra civil. Una dada molt important és que
l’educació primària cobreix el 100% dels infants. Aquesta última dada demostra els
grans

esforços

que

s’estan

realitzant

per

al

compliment

dels

Objectius

de

Desenvolupament del Mil·lenni al districte. La productivitat d’aquests camps no excedeix
dels 300-400 kg per hectàrea i la mida de cada propietat no arriba a les 0,62 ha. per
individu/família, fet que genera una insuficiència alimentària i per tant una forta
dependència de la població de l’ajuda internacional, de les remeses i del treballs
puntuals a la ciutat durant una gran part de l’any.
La població de Wukro és d’aproximadament 35.000 habitants, dels quals un 53,9% són
dones i la resta, un 46,1% homes. A la ciutat hi ha 6620 llars, i un 59,4% d’aquestes
són habitades per dones caps de familia.

Aquest fet és una conseqüència de la

perllongada guerra civil durant el règim de Dergue i el conflicte entre Etiòpia i Eritrea
que va deixar molts nens i nenes orfes i ancians que es van quedar sense que ningú
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se’n pogués fer càrrec. Com a resultat de la pobresa a l’àrea, molts nens i nenes es
troben en condicions de malnutrició. Per tal de fer front a aquest problema de
desnutrició, i en particular, de desnutrició moderada, s’ha dut a terme el programa de
Nutrició Suplementària que expliquem a continuació.

Objectiu:
Reduir la mortalitat i morbiditat dels infants menors de 5 anys associada a la desnutrició
a les zones on actua el programa. Amb aquest objectiu el programa busca tractar
els nens

i

nenes

amb desnutrició

moderada que

podrien desenvolupar

la

desnutrició severa i donar eines a les dones caps de família sense recursos per millorar
les condicions de vida i de salut de la seva llar.

Activitats:
Selecció de Beneficiaris/àries:
A causa de la falta d'oli, que és l’ingredient principal de la porció, la distribució del
suplement nutricional es va fer només durant el primer, tercer i quart trimestre, per tant
van haver-hi 400 beneficiaris menys dels esperats.
Els/Les beneficiaris/àries es van haver de reduir doncs a 1200: 600 a Wukro, 300 a
Agulae

i 300

a Negash. Durant

els tres

trimestres, els beneficiaris van

ser

seleccionats com de costum, amb una estreta col·laboració entre els Centres de Salut i
els kebeles dels centres de distribució respectius, Wukro, Agulae i Negash. La selecció es
va fer d'acord amb els criteris mínims de pes i talla.
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Distribució:
Després de la selecció dels beneficiaris apropiats, es va procedir a la distribució de la
porció seca (Famix, oli i sucre) als 600 nens amb desnutrició moderada dels tres kebeles
(Aga'zi, Hayelom i Dedebit) de la ciutat de Wukro i als 600 infants amb desnutrició
moderada a Agulae i Negash. Durant el segon trimestre no es va poder fer la distribució
per la impossibilitat d’aconseguir oli.
Els nens i nenes, amb companyia de les seves mares, van anar al Centre de Salut a
rebre la porció corresponent un dia per setmana. En el moment de la distribució, els
infants també es van sotmetre a una inspecció mèdica i a un tractament quan calia.
Durant aquest any es van repartir 490 unitats de sals de rehidratació oral.
Les principals malalties observades durant

l’examen

medic

van

ser

diarrea,

conjuntivitis, malalties de la pell, URTI, infecció de les vies respiratòries, dermatitis i
malària. El programa també va contribuïr en matèria d'immunització i vacunació
dels infants, ja que aquests sovint arribaven al programa sense haver participat en les
campanyes d'immunització previstes pel govern.
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Malalties observades:
Total

Pneumònia
aguda

Pneumònia
crònica

768

116

681

Conjunctivitis

81

Malaltia
d’oïda

Malaltia
pell

11

14

Xarampió

Diarrea

5

Altres

473

62

Educació per la salut:
L’educació per la salut és una activitat clau per al Programa és l’educació sanitària per
les mares caps de família que es du a terme durant el repartiment del suplement
nutricional. El principal objectiu d’aquesta activitat és millorar la presa de consciència de
les mares en el tractament de desnutrició dels seus fills i filles, i millorar-ne les
condicions de vida. Els principals temes de la capacitació són:
• Preparació d'aliments nutritius i la preparació d'una dieta adequada,
• La higiene personal i ambiental i el sanejament,
• La conseqüència del consum d’aigua contaminada i les malalties derivades,
• Sobre els hidrats de carboni, proteïnes, vitamines i aliments rics en minerals, per una
dieta adequada en general.
• Malalties causades per la falta d'una dieta adequada,
• Els símptomes de la desnutrició,
• Les malalties dels ulls i conseqüències,
• Immunització per a les mares i els nens
• Control de la malaltia de la diarrea i malalties contagioses
• La infecció respiratòria
• Mètodes d'alimentació pels infants
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La capacitació es realitza durant 15 minuts cada setmana en els centres on s’efectua el
repartiment del suplement nutricional. S’organitza en grups de 25 mares que són
formades per dues infermeres. A més, totes les beneficiaries del projecte d’Adia van
rebre una formació sobre higiene bucal per part de la Dra. Serrano i el seu equip.

Resultats:
El Programa de Nutrició Suplementària contribueix significativament a la reducció de la
mortalitat i la morbiditat associades a la desnutrició. El testimoni de la comunitat indica
que molts

La contribució del programa a l’àrea és molt
important, i ha contribuït molt en la millora de
les condicions de vida de la comunitat” (mare de
nen que participa en el programa)

nens i

nenes

es

veuen beneficiats i milloren

el

seu estat de salut.
Aquest programa ha contribuit
al

creixement saludable dels

nens en l'àrea d’implementació
del programa i és evident la
reducció de la mortalitat infantil associada a la desnutrició.

El programa ha tractat durant l’any 2011 a Wukro 600 nens i nenes que patien
desnutrició moderada i 600 entre Agulae i Negash. Dels 1200 infants tractats durant
l’any, 1177 han augmentat en més d’1 kg el seu pes i 23 menors han abandonat el
programa per raons desconegudes. S’ha reduït significativament el problema de
repartició de la porció amb els germans i germanes dels beneficiaris, en relació amb
anys anteriors, ja que s’ha fet un gran esforç per convèncer les mares.
Per tant, cal destacar que aquest any hi ha hagut un percentatge d’infants que han
participat activament al programa i han millorat el seu pes del 100%
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Centre de distribució
Descripció

Wukro

Han guanyat 1 kg

Agulae i
Negash

Total

31

54

85

Han guanyat entre 1 i 2,5 kg

124

77

201

Han guanyat més de 2 kg

427

463

890

17

6

23

1

0

1

600

600

1200

Han abandonat
Han mort
Total

Problemes:
Com hem comentat anteriorment, el principal problema durant aquest període va ser la
manca d’oli al mercat que va impossibilitar la realització del programa durant el segon
trimestre de l’any. La falta d’oli es deu a un factor extern, es va intentar aconseguir-lo
per mitjà de les autoritats locals i el govern regional però no va resultar, atès que no
n’hi havia suficient al país per cobrir les necessitats bàsiques. També segueix present el
problema de la falta de ferro, no hi ha suficient oferta al mercat.

Seguiment:
El seguiment per part d’Adia del programa es fa a través d’un informe anual i d’una
visita per part d’un membre de la junta directiva de l’organització.
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Una bona experiència...
Durant aquest any hem vist moltes experiències positives, però una que cal destacar per
la seva espontaneïtat i pels seus resultats, és el reciclatge dels contenidors de l’oli ,i dels
sacs de famix i del sucre. Una dona amb el VIH/SIDA va tenir la idea de reciclar aquests
envasos per després vendre’ls. Va demanar permís i l’organització no hi va posar cap
trava. És així com va iniciar el seu propi negoci ja que altres dones li compraven per
transportar aigua o altres materials. Fins aleshores rebia un subsidi mensual de
l’organització, però a partir d’aquell moment es va poder fer càrrec de les seves
despeses.
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Wukro : Projecte d’Agricultura Urbana
El Projecte d’Agricultura urbana s’ha dut a terme des del 2009 a Wukro i us hem anat
informant de la seva evolució. Com us vam avançar en la memòria anterior, el projecte
ha finalitzat a l’abril d’aquest any 2011 amb grans resultats per la comunitat i amb
diverses lliçons apreses per a futurs projectes, tant per la nostra organització, com per la
executora, l’WSDP. A continuació presentem un breu recordatori dels components del
projecte i del seguiment d’aquest any per després fer-ne una valoració general.

Context
El govern de la República Democràtica Federal d'Etiòpia ja fa temps que està lluitant per
eradicar la pobresa i crear oportunitats d'ocupació pel poble per mitjà de polítiques i
estratègies a curt i llarg termini amb la col·laboració de la mateixa població, els governs
locals i altres organitzacions no governamentals. Com a part d'aquest esforç comú,
l’organització

ECC-ADCS-SDCO i WSDP treballen en diferents activitats socials i de

desenvolupament amb les oficines governamentals i ADIA.

Objectiu
Davant la inseguretat alimentària a nivell familiar a la ciutat de Wukro i després
d’analitzar els principals problemes que la causen, tals com la poca productivitat agrícola
i ramadera, la dependència de l’ajuda internacional o la dificultat de les dones per
accedir a un sistema econòmic estable, es va decidir apostar, per iniciativa de la
comunitat local, per un projecte de desenvolupament rural a la zona. L’objectiu era el de
millorar la seguretat alimentària familiar a través de l'increment dels ingressos de 340
famílies a la ciutat de Wukro. El projecte seria bienal i comptaria amb tres
subprogrames; el d’agricultura per irrigació, el de les vaques lleteres i el de les aus de
corral. Cal destacar que els diferents recursos proporcionats als beneficiaris del
programa com les vaques, gallines o estables, actuen com un microcrèdit que la
comunitat dóna als receptors. Aquests han de retornar-lo ja sigui en efectiu o amb
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treballs comunitaris (com la construcció dels estables del mateix projecte). L’efectiu
retornat dels microcrèdits s’inverteix una altra vegada en la comunitat.

Activitats
Programa Agricultura per irrigació
El principal propòsit del programa en qüestió responia als problemes de la baixa
productivitat agrícola de la terra i a la manca de parceles de terra productiva que
agreugen i són una de les causes de la situació d’inseguretat alimentària a la zona.
Amb aquest objectiu, el programa va convertir 20 ha de terreny erm que l’administració
va donar a la llera del riu, en cultibables. Durant la implementació del programa s’han
fet 80 parcel·les en aquests terrenys, s’han construït 4 pous i s’ha restaurat i rehabilitat
un dipòsit de 100.000 litres, per reserva d’aigua per al reg.
Les beneficiàries i beneficiaris del projecte estan molt satisfets, com la terra és de molt
bona qualitat, aconsegueixen fer 3 collites l’any, dues amb reg d’aigua dels pous que es
recull dels aqüífers i l’altra de les pluges estacionals que solen ser cap al mes de juny.
Les collites amb reg d’aigua dels pous són per cultivar hortalisses i verdures i la collita
amb reg natural d’aigua de pluja per cultivar cereals. Aquesta activitat agrícola

ha

permès a les beneficiàries i als beneficiaris, 80 famílies, millorar de forma substancial
els seus ingressos i per tant la qualitat de vida de les seves famílies.
Aquest ha estat un projecte que des l’Administració estatal s’ha pres com a referent per
aconseguir transformar terrenys erms en cultivables a diverses poblacions de la zona del
Tigray.
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Vaques lleteres
Aquest component del programa té l’objectiu de proporcionar a les familíes beneficiàries
una font d’ingressos i de recursos que disminueixi la seva situació d’inseguretat
alimentària, a la vegada que trenqui la forta dependència de les famílies de l’ajuda
internacional.
El programa s’havia dissenyat per implantar-lo a nivell de cooperatives amb la idea de
compartir espais i estables per criar i engreixar el bestiar ofert (3 cooperatives de 10
vaques prenyades cadascuna i per 10 beneficiaris/àries). Malgrat haver-ho intentat per
dues vegades amb formacions sobre cooperativisme incloses i al no obtenir resultats
positius, es va fer una anàlisi entre tècnics de l’administració i personal qualificat de
WSDP.

Es va arribar a la conclusió que donada la
idiosincràsia de la població etíop, treballar a nivell
cooperatiu és molt difícil i complicat..

Per tal de solucionar aquest entrebanc i d’acord amb les parts, es va canviar l’orientació
del projecte i es va implementar concedint el bestiar individualment a unitats familiars
amb alguna experiència amb ramaderia.
Arrel del canvi d’orientació del projecte, els beneficiaris i beneficiàries estan contents i
fan una valoració molt positiva de la nova
situació que els ha permès com en el cas de
l’agricultura, millorar la seva situació econòmica.
Per altra banda els estables (de comú acord
entre Administració i WSDP) estan a disposició
dels ramaders del poble per la cria i engreix dels
vedells, sempre sota el control de WSDP

Domicili: Avda. Litoral 86-96 08005 de Barcelona
Tel 93.692.72.74

e-mail: adia@adia-ong.org

Web: www.adia-ong.org

24

Memòria 2011

Programa d’Aus de corral:
El programa de les aus de corral també té l’objectiu de potenciar noves fonts d’ingressos
per a famílies que es troben en condicions d’extrema pobresa, ja sigui per mitjà de la
venda d’ous o bé amb la cria i engreix de pollastres facilitats pel programa, per a la seva
posterior venda al mercat. El programa se centra, principalment, en les dones caps de
família, i tenia una previsió de 250 beneficiàries que finalment es van reduir a 202,
proporcionant 10 gallines ponedores per unitat familiar. 191 dones van formar part del
programa de manera individual i 11 van crear una cooperativa.
La implementació d’aquest projecte ha estat exitosa entre d’altres motius pel fet que els
galliners els han construït dins dels patis de les seves cases, això els permet tenir-les
controlades i alimentades amb les restes dels aliments casolans com a complement del
pinso, sense deixar de fer aquelles activitats productives que ja feien abans de tenir les
gallines.
Els ingressos aconseguits com a conseqüència d’aquest projecte, malgrat no ser la
principal font, són un ajut suplementari important per la seva subsistència. A finals del
projecte, el 64,29% de les gallines encara eren amb les beneficiàries, el 12,38% es van
vendre i el restant 23,33% van morir.
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Resultats
Es pot concloure que el programa d’irrigació i el de producció avícola han tingut uns
resultats i millores molt significatius per la comuntat i s’han pogut extreure experiències
molt

positives

i

conclusions

molt

importants

d’aquests

projectes.

Tanmateix,

el component de producció làctica va ser el programa del projecte amb més reptes i els
seus resultats podríem dir que no arriben als esperats a nivell de les cooperatives. Tot i
així, el gir que es va realitzar en
plena implementació del projecte
perquè

els

individuals,

beneficiaris
va

tenir

un

Programes com aquest disminueixen el
nombre d’infants a Wukro que han de
participar en programes de nutrició
suplementària

fossin
gran

impacte i va poder assegurar l’èxit
del programa.

Cal destacar que el Projecte d’Agricultura urbana ha tingut un gran impacte en les
condicions de vida de les familíes beneficiàries que s’han involucrat activament en la
implementació dels programes, ja que han creat noves fonts d’ingressos i de recursos
que els permeten evitar en gran mesura una situació d’inseguretat alimentària a la
família i en específic dels seus fills i filles. Finalment el nombre de families beneficiàries
del conjunt del projecte ha sigut de 310 de les 340 esperades.
Els projectes de desenvolupament rural com aquest responen a la formalització dels
valors d’ADIA d’evitar programes purament assistencialistes sense voluntat de
transformació de les causes. Som conscients que en molts casos es requereix d’una
actuació imminent per afrontar necessitats urgents com són la desnutrició, però a la
vegada creiem que cal un treball

de

fons, de transformació de les causes que

perpetuen el problema. És en aquest ordre d’idees que ADIA potencia projectes com el
d’Agricultura urbana que contribueixen a la creació d’estructures i de mitjans que
garanteixin la seguretat alimentària de les families a llarg termini. Tanmateix, no sempre
és possible dur-los a terme per motius econòmics.
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Problemes
Malgrat els bons resultats del projecte, aquest no es va dur a terme lliure de dificultats i
d’alguns entrebancs. El més destacat és el que ja s’ha esmentat en el cas de les
cooperatives de les vaques lleteres, però que es va saber adaptar a les circumstàncies a
temps. A nivell global podríem dir que van haver-hi algunes limitacions per aconseguir la
màxima implicació d’algun dels beneficiaris, fet que es va resoldre amb la substitució
d’aquests en algun cas extrem. S’ha de clarificar però, que aquest problema va tenir un
caràcter molt puntual tenint en compte la quantitat de beneficiaris que van participar-hi i
les dimensions del projecte.

Seguiment
EL seguiment per part d’ADIA del projecte s’ha fet a través d’informes anuals i visites al
territori.
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ACTIVITATS
II Mercat solidari de Cerdanyola

El mercat va ser un èxit tot i que el temps no va acompanyar gaire, la gent va poder
gaudir d’una bona xocolata i qui més qui menys va fer alguna compra ja que hi havia
força per triar i remenar: roba (de segona mà), flors, llibres i joguines (de segona mà),
cava i loteria.
La rifa de la samarreta signada pels jugadors del F.C Barcelona va ser un gran reclam
per a tots els seus seguidors, tan grans com petits. Un cop més agraïm l’esforç de tots i
cadascun dels col·laboradors que van fer possible la jornada.
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AGERMANAMENT ADIA I CEEB
Com comentàvem a la nostra carta de presentació, aquest ha estat un any de canvis,
en Junta Directiva, en maneres de funcionament intern...
Però hi ha una cosa que es manté i per la qual continuem posant tot el nostre esforç:
els infants etíops. L’agermanament amb el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona ens
fa pensar que ara més que mai hem trobat la mà amb la que deixar-nos guiar per altres
camins que potser fins ara no hi havíem caigut. Camins que poden servir-nos per
aportar més ajut a aquells que ho necessiten.
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona es va fundar al 1977 a través de un grup
d’escoles. L’ objectiu fundacional era ben clar: que els nens i nenes fessin esport i, a
través d’ell incidir en el procés educatiu de l’infant.
En aquest sentit si d’una cosa estem segurs al Consell és que l’esport no té idioma, ni
cultura, ni raça. Per aquesta raó, seguim estant convençuts de la importància dels valors
esportius i de la seva transcendència formativa. Entenem l’esport com un mitjà cabdal
d’aprenentatge per a la convivència, l’esforç personal i la integració social.
Des d’ADIA hem desenvolupat algunes accions relacionades amb l’esport a Etiòpia.
L’any 2009 es va crear un equip de futbol amb el nom d’ADIA, l’objectiu era la
interrelació, disciplina, compromís i treball en equip.
Així doncs ens marquem com a noves fites integrar a totes aquelles persones que
participen en les activitats esportives del Consell perquè ens donin el seu suport, una
vegada més, amb l’argument de l’Esport com a eix vertebrador.
Amb el desig que l’agermanament entre ADIA i CEEB sigui un pas endavant en aquest
recorregut que fa 14 anys es va iniciar i que sens dubte esperem tinguem molt a
recórrer plegats encara, agraïm la confiança que heu dipositat en nosaltres.
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GESTIÓ ECONÒMICA
Balanç a 31 de desembre de 2011
ACTIU
ROMANENT + RESULTATS
DEUTORS A COBRAR
-Ajuntament de Cerdanyola del Valles
-Ajuntament de Sta. Mª Palautordera
-Loteria
CAIXA
BANCS
TOTALS

PASSIU
60.671,71

8.983,91
600,00
700,00
1,89
50.385,91
60.671,71

60.671,71

Ingressos
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Quotes
L’import d’aquesta partida és gràcies a :
Les quotes de cada una de les persones amb nom i cognom que mes rera mes fan la
seva aportació per tal que els nostres projectes tinguin continuitat.

Aportacions
Les aportacions són ingressos de persones físiques o entitats que ens ajuden a portar a
terme el projectes.

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 objector fiscal militar, i han destinat la seva
quota d’objector a ADIA com a entitat beneficiària.

Loteria de Nadal
Aquest any quan va ser hora de pensar si feiem o no Loteria de Nadal se’ns van
plantejar molts dubtes ja que el moment econòmic en què ens trobem no era el més
adient per preveure que per aquesta partida poguéssim recaptar gaires ingressos.
Fent una valoració podem estar satisfets del resultat obtingut.
La recaptació ha estat a l’alçada del que s’esperava, malgrat les circumstàncies actuals.

Subvencions
Aquesta partida si que ha estat potser la més afectada pel que fa als darrers anys, les
administracions cada cop tenen els pressupostos més reduits i en les convocatòries els
imports de subvenció cada vegada son més baixos

Ingressos financers
Corresponen als ingressos financers que hi ha per tenir el compte corrent de La Caixa,
entitat amb la qual treballem, enviant les remeses bancàries de les quotes dels socis,
recollint les aportacions i els donatius que rebem d’entitats i col·laboradors, i des d’on
gestionem els pagaments del projectes que portem a terme a Etiòpia.
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Despeses

DESPESES
Serveis bancaris
Despeses diverses
Centre Nutrició Suplementària ( Ració Seca) a Wukro,
Agulae i Nagash
Centre Nutrició Suplementària ( Ració Seca) a Alitena
Seguiment projectes desenvolupament rural a Wukro
TOTAL

EUROS
98,88
968,29
57.514,84
27.509,06
713,00
86.804,07

Serveis bancaris

Despeses diverses

Centre Nutrició
Suplementària ( Ració Seca) a
Wukro, Agulae i Nagash
Centre Nutrició
Suplementària ( Ració Seca) a
Alitena
Seguiment projectes
desenvolupament rural a
Wukro
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COL·LABORACIONS



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès



Ajuntament de Begues



Ajuntament de Sta. Mª de Palautordera



Treballadors de l’Ajuntament de Sta. Coloma de Gramanet zeroset-i-més



Fundació Agrupació Mútua



Caja Navarra



Caixa Bank



La Caixa



El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
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