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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 auto-
matitzat responsabilitat d’ADIA, amb la 
finalitat de poder enviar-vos la memòria 
anual i les comunicacions que conside-
rem interessants trametre-us.

Aquest fitxer compleix la normativa des-
envolupada 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
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ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE 

LA INFÀNCIA D’ÀFRICA - ADIA

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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Benvolgudes i benvolguts,

De nou amb vosaltres per compartir les inquietuds i els compromisos desenvolupats en terres etíops i presen-
tar-vos la Memòria 2012 que mostra la continuïtat de la tasca iniciada ja fa gairebé quinze anys i les esperances 
i il.lusions de treballar en noves propostes. 

Tots plegats, i cadascú dins de les seves possibilitats, estem fent un esforç per continuar amb el compromís de 
construir un món més equitatiu basat en el respecte dels Drets Humans, compromís que si bé històricament 
ja ha estat difícil d’assumir per part d’algunes Administracions, la crisi ha donat definitivament l’excusa per no 
fer-ho. Individualment, tots i totes tenim possibilitats de lluitar per un món més just, col·lectivament, aquesta 
lluita queda reflectida en el treball que desenvolupa la nostra entitat, d’aquest treball, compromís i continuïtat 
us volem parlar.

Des d’ADIA, l’any 2012 hem posat en marxa, junt amb l’Observatori Sociològic Internacional de l’Esport i el 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB), el projecte “Nutrició i Esport. L’esport ens fa iguals” en barris 
marginals o perifèrics de tres ciutats: Barcelona, Monterrey (Mèxic) i Wukro (Etiòpia). La pràctica esportiva de 
caire educatiu pot esdevenir un instrument d’acció social de primer ordre amb un gran potencial per prevenir 
situacions d’exclusió social;  l’esport esdevé una eina per fomentar entre infants i joves valors com el treball en 
equip, el respecte pels altres, la solidaritat, l’esforç compartit o la participació entre altres, valors que potencien 
el compromís, el desenvolupament integral de la persona i afavoreixen el control sobre els propis contextos 
d’exclusió. 

L’experiència assolida per ADIA al llarg d’aquests anys, sempre en col.laboració amb les organitzacions locals 
etíops, ens ha permès acumular coneixements sobre el context econòmic i social de la regió i les xarxes socials 
i administratives que hi són presents. Aquests coneixements ens són molt útils, facilitant la continuïtat de les 
accions iniciades i la identificació de noves propostes. Per tot això, així com valorem les millores que s’han 
aconseguit amb el suport d’ADIA, veiem també molt positives les opcions de continuïtat, tant de les que ja en 
tenim experiència prèvia com són el Programa de Nutrició i Salut Infantil i les iniciatives de Desenvolupament 
Rural, com d’aquelles més innovadores que vinculen inclusió social a esport i alimentació infantil. 

Enguany, ens felicitem també per la sort repartida aquí i allà i per tota nova iniciativa de compromís. Abans 
de l’estiu durem a terme per 12 ena vegada el ja tradicional Dinar Solidari d’ADIA i amb l’arribada del fred cele-
brarem el IV Mercat de Segona Ma de Tardor, tanmateix durant el segon semestre de l’any compartirem amb 
totes i tots vosaltres les activitats i iniciatives previstes en la commemoració dels nostres 15 anys d’entitat. 

Voldríem agrair també la col.laboració de socis, sòcies, simpatitzants i entitats vinculades a l’associació perquè 
sense aquest suport ADIA no tindria raó de ser, és gràcies a la vostra confiança que junts podem continuar 
contribuint a la transformació social que desitgem.   

FINS BEN AVIAT,

ANY DE NOVES INICIATIVES



Memòria 2012

Domicili: Avda. Litoral 86-96 / 08005 Barcelona
Tel. 93 692 72 74 / adia@adia-ong.org / www.adia-ong.org

05

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 projec-

tes de nutrició suplementària, d’increment de les 

capacitats locals i de desenvolupament, orientats a 

paliar els efectes i treballar en les causes de la inse-

guretat alimentària a la zona.

Per l’organització és primordial que tots els projec-

tes 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 llarg termini, a 

la vegada que compromet a la població local com a 

protagonistes del canvi.

Això es tradueix en una important dada: l’any 2012 

de cada 10 euros, 9,76 van destinats directament 

als projectes al Tigray, la distribució d’aquests es 

pot observar al gràfic següent:

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 conso-

lidació dels Drets Humans i en el compliment dels 

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. ADIA 

és una realitat gràcies a les aportacions i a la tasca 

desinteressada de moltes persones que se senten 

vinculades i compromeses amb els seus objectius.

Serveis bancaris 

Despeses diverses

Centre Nutrició Suplementària 
(Ració seca) de Wukro, Agulae i Negash

Centre Nutrició Suplementària 
(Ració seca) d’Alitena

2,08%

0,29%

65,51%

32,12%
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Durant els quinze anys que hem treballat de manera 

conjunta amb les organitzacions locals del Tigray, 

ADIA ha aportat entre projectes de Nutrició Suple-

mentària, de Desenvolupament Rural, programes 

de microcrèdit i altres, un total de 1.065.791 EUR 

(l’any 2012 es van invertir 81.791,00 EUR).  Una 

altra dada imprescindible per comprendre la im-

portant 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 Nu-

trició Suplementària: 15.251 nens i nenes. A la ve-

gada, 1.801 dones caps de família s’han beneficiat 

dels programes de microcrèdit. 

Des de l’any 2012 ADIA està agermanada amb el 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) del 

qui reb suport tècnic i administratiu i amb qui com-

parteix interès per la promoció dels valors esportius 

i de la seva transcendència formativa.

Nenes i nens de Wukro, població objectiu del projecte 
“Nutrició i Esport. L’esport ens fa iguals”, 

realitzant activitats lúdic-esportives.
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TIGRAY / ETIÒPIA 

Ja fa 15 anys que treballem en diversos projectes de seguretat alimentària i 

de desenvolupament a Etiòpia, i de manera més específica a la regió del Ti-

gray, 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 (woredas1) i aquests en 

municipalitats (kebeles2). 

A continuació s’adjunten diverses dades d’Etiòpia que permeten contextualit-

zar els projectes que hem dut a terme tant en termes geogràfics i demogràfics 

com des d’un punt de vista més social i humanitari. En un món cada vegada 

més globalitzat ens ha semblat interessant afegir també dades que ens ajudin 

a comparar i visualitzar les inversemblants desigualtats Nord-Sud:

Demografia i Població

Superfície – km2 

Població (estimació al 2013) 

Densitat població (2011) - hab/km2 

Taxa creixement anual de la població (2012) - percentatge

Població urbana - percentatge

ZONA DELS PROJECTES

	  

 

 

 

 

 

 

Alitena 

Wukro 
Agulae 
Negash 

1.104.300

93.877.025 

82 

2,9

17

505.370

47.370.542

93

0,65

77,6

Salut

Esperança de vida al néixer (2012) - anys

Mortalitat materna al part (2010) - de cada 100.000

Mortalitat infantil al part (2012) - de cada 1.000

Mortalitat de menors de 5 anys (2010) – de cada 1.000

Menors de 5 anys amb baix pes; moderat i greu (2011) - percentatge

Menors de 5 anys amb baixa talla; moderada i greu - percentatge

Població que té accès a l’aigua potable - percentatge

Persones amb el VIH i taxa de prevalença en percentatge (2009)

Prevalença d’anticonceptius - percentatge

Parts adolescents entre 15 i 19 anys per cada 1.000 joves

56,5

350

60,9

104

29,2

51

38

790.000 -1,4

15

109

81,6

6

3,4

5

-

-

100

150.000-0,4

66

13

Algunes dades rellevants (diverses fonts)  Etiòpia Estat espanyol

Mapa de les regions i 
woredas del Tigray 

1 “Woreda” és el nom que reben les circumscripcions administratives, o governs locals, en que es divideixen les regions d’Etiòpia, són equivalents al districte 
o comarca. Segons l’Agència Estatal d’Estadística d’Etiòpia la regió del Tigray la conformen 35 woredas.

2 Un kebele (“barri” en amhàric) és la unitat administrativa més petita d’Etiòpia, similar a un barri o grup localitzat i delimitat de persones. És part d’un wo-
reda o districte que a la vegada forma part d’una regió. Cada kebele consta de com a mínim cinc-centes famílies, o l’equivalent entre 3.500 i 4.000 persones. 
Almenys a cada municipi amb una població de més de 2.000 habitants n’hi ha un.
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Educació

Taxa d’alfabetització d’adults (2012) - percentatge

Taxa escolarització primària (2010) - percentatge  

Taxa escolarització secundària – percentatge

Societat i economia

Població sota línia internacional de pobresa (- 1.25$/dia) - percentatge

Població sota línia pobresa ponderada - percentatge

PIB per càpita (2012) - $

Qualitat de vida

Índex Desenvolupament Humà – IDH3  any 2012 
(posició en el rànking per països d’un total de 186) 

97,7

99,8

99,7 

-

21

 30.400

0,885 
(nº 23)

Algunes dades rellevants (diverses fonts)  Etiòpia Estat espanyol

39

84

22

39

29,2

1.200 

0,396 
(nº 173)

El Tigray o Tigré és la llar de l’ètnia tigray i la seva capital és Mekele. Té una superfície de  50.078 km2 i una 

població aproximada de 4.565.000 hab. (Juliol 2008), el 80,5% d’aquesta és rural.  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, agreujades per una preocupant manca de precipitacions a la 

zona. Les dificultats econòmiques i la poca productivitat dels cultius generen una situació insostenible que es 

tradueix en una preocupant inseguretat alimentària, especialment pels infants i la població més vulnerable.

Meles Zenawi, primer ministre d’Etiòpia, va morir el 20 d’agost de 2012 a 
Brussel·les a causa d’una malaltia que no ha estat especificada. Meles Zenawi va 
governar a Etiòpia des de 1991, any en el qual, després d’una llarga guerra civil, 

aconseguí posar fi al règim de Mensgistu Haile Mariam, cap de la Junta Militar que 
va governar el país durant disset anys. L’ha succeït en el càrrec el viceprimer 
ministre i titular d’Afers Exteriors, Hailemariam Desalegn, qui, en principi, es 

mantindrà en el càrrec fins a les eleccions previstes per 2015.
En el Tigray la mort de Meles Zenawi es va viure de forma especial, no en va, 
el mandatari va néixer a la ciutat tigrinya d’Adwa i va ser un dels líders més 

destacats del Front d’Alliberament del Poble del Tigray. 
A Meles Zenawi se li reconeix la seva tasca a favor de la pagesia i el període de 

creixement que ha viscut el país. Els detractors en denuncien manca de llibertats.

3 L’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) és un indicador per mesurar la qualitat de vida dels éssers humans. Fins als anys 90, el concepte de desenvo-
lupament era bàsicament econòmic i l’indicador bàsic per mesurar el grau de desenvolupament d’un país o una regió era el producte interior brut (PIB) per 
habitant. El problema d’aquest indicador era que no donava informació real sobre el grau de desenvolupament de les persones. Per corregir-ho, l’IDH s’obtè 
a partir del càlcul ponderat de diversos indicadors relacionats amb educació (taxa d’alfabetització d’adults, escolarització a primaria, ...), la salut (esperança 
de vida al néixer, mortalitat infantil, ...) i nivell econòmic (PIB per càpita). L’IDH classifica els països pel grau de desenvolupament humà o grau de benestar 
de les persones que hi viuen i ens serveix com a mesura comparativa. 
Altres índexs utilitzats són: IDH ajustat per la igualtat, Índex de pobresa multidimensional i Índex de desigualtat de gènere.
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Les poblacions on treballem són: Wukro, Agulae i Negash a la woreda de Kelte-Awlaelo i Alitena a la woreda 

d’Irob. La població de Wukro té uns 35.000 habitants, està situada a 1.972 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 Ne-

gash a 15 quilòmetres al Nord. Alitena és una petita 

població situada més al nord, a només 7 quilòme-

tres de la frontera amb Eritrea. 

Vista general de la ciutat de Wukro

La carretera, centre neuràlgic de 
les comunitats per on passa
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ORGANITZACIONS LOCALS AMB LES QUE TREBALLEM:

Ambdues organitzacions, el Programa Social de 

Desenvolupament de Wukro (WSDP) i el Departa-

ment de Desenvolupament Rural de St. Mary’s Co-

llege (DRDP), són entitats que actuen sota el pa-

raigües de l’ECC-ADCS (Ethiopian Catholic Church/

Adigrat Diocese Catholic). Mentre que el WSPD és 

una institució sense ànim de lucre que treballa amb 

la finalitat de contribuir a cobrir les necessitats bàsi-

ques 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 con-

tribueixin a transformar-ne les causes, el Depar-

tament de Desenvolupament Rural de St. Mary’s 

College, liderat per tècnics agrònoms formats a 

l’escola tècnica de St Mary i exbeneficiaris del pro-

grama d’orfes de la mateixa, és també una insti-

tució sense ànim de lucre que comparteix els ma-

teixos objectius, però en l’àmbit de la població rural. 

Gran part dels projectes d’aquest departament, fi-

nançat per diverses ONG’s d’arreu, estan destinats 

a l’increment dels mitjans de producció i d’ingressos 

de les famílies de les tabies rurals de la zona, així 

com a programes de reforestació que estan modi-

ficant el paisatge erm i sec de la regió. La majoria 

dels projectes de les dues organitzacions se centren 

en el benestar i desenvolupament dels nens i nenes 

orfes de la població i de les dones caps de família. 

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 les organitzacions amb els 

projectes d’ADIA, el WSDP és qui s’encarrega de 

l’execució i seguiment del Programa de Nutrició Su-

plementària a Wukro, Negash i Agulae, del disseny i 

execució dels programes d’agricultura urbana i més 

recentment del projecte de Nutrició i Esport, i el 

DRDP és qui s’encarrega dels programes de desen-

volupament a les zones rurals. 

Daughters of Charity:

La congregació porta a terme diferents programes 

socials de desenvolupament per fer front a les impe-

rioses necessitats de les comunitats locals. Actual-

ment, 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 perso-

ETHIOPIAN CATHOLIC CHURCH/ADIGRAT DIOCESE CATHOLIC (ECC-ADCS)

Wukro social and development program (WSDP)/ Wukro St. Mary’s college departament of rural 

development program (DRDP)

nes 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. Les germanes destinen el 100% 

dels fons obinguts a les diverses iniciatives que do-

nen suport.
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INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES

PROGRAMA DE NUTRICIÓ SUPLEMENTÀRIA A MENORS DE 5 ANYS: LOCALITATS D’ALITENA 

(WOREDA D’IROB) I WUKRO, AGULAE I NEGASH (WOREDA DE KELTE-AWLAELO).

Context

El projecte es desenvolupa al nord d’Etiòpia, a dues 

woredas de la regió del Tigray. La woreda de Kel-

te-Awlaelo, on es troben les poblacions d’Agulae, 

Negash i el municipi autònom de Wukro, té aproxi-

madament un total de 1.010,28 km2  i 116.014 ha-

bitants. La woreda d’Irob, més al nord, on es troba 

la població d’Alitena té una superfície de 1.532,64 

km2 i una població de 25.471 habitants.

La gran majoria de la població del Tigray depèn 

íntegrament de la producció agrícola i ramadera. 

Els principals cultius de la zona són el teff 4  , mill, 

blat, ordi, pèsols, faves, llenties i llavors de lli, però 

malauradament la seva productivitat no excedeix 

els 300-400 kg per hectàrea. Aquesta baixa produc-

tivitat és conseqüència directa de diversos factors: 

de l’escàs i variable règim de pluges (menys de 450 

mm/any distribuïts irregularment), de la pèrdua de 

fertilitat del sòl per erosió i manca de bestiar (la 

mateixa dificultat de mantenir-lo fa que les famí-

lies es vegin obligades a vendre’l o consumir-lo, 

quedant-se sense una important font d’ingressos) 

i de la reduïda grandària de les parcel.les que no 

supera les 0,62 ha de mitjana per família. Com a 

resultat es genera durant una gran part de l’any, 

ja des de fa anys i agreujat pel canvi climàtic, un 

dèficit d’aliments crònic que provoca una forta de-

pendència de l’ajuda alimentària internacional, de 

les remeses de l’estranger i de les oportunitats de 

treball puntual a la ciutat.

	  

El teff, base de l’alimentació etíop: 
cultiu, collita, llavor, farina, 

cocció i injera.

4 El Teff és un cereal consumit a Etiòpia i Eritrea fa més de 5.000 anys, és resistent a la sequera i creix a  temperatures fredes. Amb la farina de Teff fer-
mentada i cuita s’el.labora la injera, pa molt fi que és la base de l’alimentació etíop. 

Cal destacar també que encara són ben visibles les 

conseqüències de la guerra civil durant el règim 

de Dergue i el conflicte entre Etiòpia i Eritrea, en-

tre elles l’acceleració de la degradació dels camps 

de cultiu, pastures i boscos, la quantitat de nens i 

nenes que van esdevenir orfes, els ancians que es 

van quedar sense que ningú se’n pogués fer càrrec 

i l’alt percentatge de llars on la dona és la cap de 

família.
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La situació existent afecta especialment als sectors 

més vulnerables: infants, persones de la tercera 

edat, persones amb malalties i dones embarassades 

que sovint es troben en condicions de malnutrició 

i/o desnutrició. Per afrontar aquests problemes, i en 

especial per intentar frenar la desnutrició moderada 

que presenten molts infants menors de 5 anys que 

poden veure afectat el seu desenvolupament físic 

i cognitiu, ADIA junt amb les organitzacions locals 

Daughters of Charity i Wukro Social and Develop-

ment Program  (WSDP) estan desenvolupant el Pro-

grama de Nutrició Suplementària. 

Objectiu

Reduir la mortalitat i morbiditat associada a la des-

nutrició moderada en infants menors de 5 anys de 

les dues zones on actua el programa. 

El Programa proporciona suplement nutritiu i aten-

ció mèdica a 2.400 nens i nenes amb desnutrició 

moderada de les woredas d’Irob i Kelte-Awlaelo 

que es complementa amb la capacitació en salut, 

higiene i planificació familiar que s’adreça a les 

mares amb la finalitat de millorar les condicions de 

vida i de salut de la llar.  

Activitats

Selecció de beneficiaris/es:

Cada trimestre els nens i nenes dels diversos “ke-

beles” visiten els respectius Centres de Salut i se 

sotmeten a una revisió mèdica on es comprova si 

compleixen les mesures mínimes de pes per a la 

seva edat. Els criteris d’admissió són:

 Edat ≤ 5 anys

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

Programa de Nutrició Suplementària: 
cartell indicador a la ciutat de Wukro

La relació pes/edat és una bona mesura per al 
seguiment de l’evolució nutricional dels nens i 
nenes amb desnutrició moderada i per aquest 

motiu és l’índex utilitzat per calcular l’indicador del 
Objectiu del Mil.leni 1.C: “reduir a la meitat, entre 

1999 i 2015, el percentatge de persones 
que pateixen fam”.

A tots aquells i aquelles que van ser admesos se’ls 

va proporcionar suport nutritiu durant tres mesos. 

Durant l’any 2012, 200 infants van ser admesos 

cada tres mesos al Centre de Salut de la localitat 

d’Alitena, 200 als d’Agulae i Negash i 200 als tres 

“kebeles” de Wukro (Aga’zi, Hayelom i Dedebit).

Programa de Nutrició Suplementària: 
mesura de pes i alçada
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Distribució

La distribució del suplement alimentari es fa setmanal-

ment al Centre de Salut on es prepara l’anomenada 

ració seca de cada infant (cada dues setmanes en el 

cas d’Alitena, Agulae i Negash). La base del suple-

ment alimentari, anomenat comercialment Famix5 , 

s’adquireix al propi país, complint amb la premissa 

de potenciar les capacitats locals i contribuir al des-

envolupament d’aquestes. 

Programa de Nutrició Suplementària: 
mares i infants esperant la distribució 

de la ració seca.

5 El Famix és un preparat els principals ingredients del qual són farina de blat de moro i farina de soja sencera torrades. Hi ha diferents receptes de Famix 
segons la finalitat. El producte es complementa amb una mescla de minerals i vitamines: vitamina A, B1, B2, Niacina, Àcid fòlic, vitamina C, vitamina B12, 
ferro, calci i zinc. El seu contingut nutritiu és: Proteïna 15%, Greix 7%, Hidrats de carboni 70%, Energia 400 kcal.

El tractament, que inclou la barreja del Famix amb 

oli i sucre, té una durada d’un trimestre i els nens i 

nenes formen part del Programa fins que assoleixen 

Assistència mèdica

Els nenes i nenes que participen en el programa són 

sotmesos setmanalment a un seguiment mèdic en el 

que el personal sanitari dels Centres de Salut valora 

si cal que rebin tractament mèdic específic. Durant 

l’any 2012, 1.308 infants, que ve a representar un 

percentatge del 54,5 del total, van rebre tractament 

mèdic addicional en els respectius Centres de Salut. 

Les principals malalties observades durant l’examen 

mèdic van ser diarrees, conjuntivitis, infeccions de 

pell, infeccions d’oïda, pneumònia, refredat comú i 

altres infeccions del tracte respiratori.

Programa de Nutrició Suplementària: 
preparació del suplement nutritiu 

o ració seca (Famix+Oli+Sucre)

els valors mínims establerts. Cada infant rep aproxi-

madament de mitjana uns 6 kg de Famix, 1 litre d’oli 

i poc més de ½ kg de sucre. Una vegada a casa, a la 

barreja se li afegeix aigua en una relació que depèn 

de l’edat (diluïda com a biberó en els més petits fins 

a farinetes en els més grans). Tal com reporten les 

mares i demostren els registres de pes/edat dels cen-

tres, aquestes quantitats són suficients perquè els 

nens i nenes recuperin en tres mesos un pes apropiat 

i esdevinguin més resistents a les malalties.  
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Educació per a la salut

L’educació per a la salut és una activitat orientada 

a les mares que es du a terme durant el reparti-

ment del suplement nutritiu i que esdevé clau per 

al Programa. En línia amb l’estratègia preventiva de 

la política de salut del govern d’Etiòpia, el Programa 

va oferir a les mares dels menors diverses sessions 

d’educació en salut realitzades en els mateixos Cen-

tres on s’efectua la distribució del suplement nu-

tritiu. Les sessions, liderades per l’educador/a del 

Centre de Salut amb la col.laboració del personal 

d’infermeria, es fan en grups d’unes 25 mares du-

rant 15 minuts cada setmana aprofitant el moment 

en que venen al Centre pel tractament.

Per mitjà de visites domèstiques el personal de la 

clínica d’ Alitena va poder comprovar que les mares 

que havien rebut la formació començaven a apli-

car els coneixements adquirits a la seva vida diària, 

multiplicant els efectes del Programa ja que es mi-

llora la qualitat de vida de la unitat familiar i per 

extensió la de la comunitat.

Els principals temes tractats a les capacitacions han estat:

 Preparació d’aliments nutritius i una dieta adequada.

 Higiene personal i sanejament.

 Les conseqüències del consum d’aigua contaminada i les malalties associades.

 Informació sobre hidrats de carboni, proteïnes, vitamines i aliments rics en minerals.

 Informació sobre malalties causades per la manca d’una dieta adequada.

 Lactància materna i mètodes d’alimentació dels infants.

 Els símptomes de la desnutrició.

 Malalties dels ulls i les seves conseqüències.

 La immunització tant per a les mares com pels infants.

 Control de malalties diarreiques o contagioses.

 Infeccions respiratòries.

 Prevenció de la malària i el VIH/SIDA

Exemple de programació de les formacions en un dels Centres de Salut
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Resultats

Durant l’any 2012 el projecte 

s’ha dut a terme tal i com estava 

previst, assolint els objectius del 

Programa de Nutrició Suplemen-

tària al reduir-se la mortalitat i 

morbiditat associada a la desnu-

trició moderada. S’ha arribat a la 

xifra de 2.400 infants beneficiats 

per la distribució del suplement 

nutritiu  (800 nens i nenes amb 

malnutrició moderada atesos a 

la ciutat de Wukro, 800 atesos al 

Centre de Salut de les poblacions

382

409

5

4

0

800

Han guanyat entre  1 - 2 kg

Han guanyat més de 2 kg

No han millorat 

Han abandonat

Defuncions

Total

414

362

0

22

2

800

796

771

5

26

2

1.600

Descripció Wukro Agulae i Negash Total

Centre de distribució

Programa de Nutrició Suplementària: 
fulls de registre dels infants

d’Agulae i Negash i 800 atesos a la Clínica d’Alitena), dels quals un percentatge del 98,63 (100% en el cas 

d’Alitena) han aconseguit una bona relació  pes/edat, només 26 van abandonar el programa per causes des-

conegudes, 5 infants no van guanyar el pes desitjat i es van produir 2 defuncions. 

Per Wukro, Agulae i Negash el detall dels resultats assolits és el següent:

El suplement nutritiu que es facilita als infants de menys de 5 anys és efectiu, contribueix al seu bon creixe-

ment i al seu correcte desenvolupament cognitiu. L’alimentació rebuda en aquesta edat es fonamental i té un 

gran efecte en la resta de la seva vida. Podem assegurar que el suplement nutritiu cobreix les seves necessitats 

immediates, és clau per al seu desenvolupament futur i pot ajudar a salvar vides. 

Un dels problemes que s’havia detectat en anys anteriors era que, degut a les difícils condicions familiars, les 

mares repartien el suplement nutritiu amb la resta de germans, fet que repercutia negativament en la recupe-

ració del infant desnodrit; aquesta situació s’ha pogut resoldre gràcies a la tasca de sensibilització duta a terme 

pel personal sanitari i educatiu dels Centres.
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L’atenció mèdica ha suposat un gran impacte en 

la millora de l’estat de salut dels infants. Cal comen-

tar en aquest apartat que el govern ha proveït a la 

població beneficiaria d’una part dels medicaments 

que inicialment estava previst proporcionés el propi 

Programa, Vitamina C i Mebendazol i que per tant, 

el Programa ha pogut proporcionar altres medica-

ments necessaris: TTC (ungüent per als ulls dels 

infants amb infeccions), Sals de Rehidratació Oral, 

Amoxicilina, Cotrimoxazol (pel tractament de la 

pneumònia) i Ferro per tractar l’anèmia. El Progra-

ma va donar assistència mèdica a tots els infants, 

d’aquests en van requerir tractament mèdic 732 de 

Wukro, Agulae i Negash i 576 d’Alitena.

Gràcies al seguiment mèdic s’ha pogut comprovar 

com la desnutrició afavoreix l’aparició de malalties i 

com la seva severitat està directament relacionada 

amb els recursos de que disposa la família.

Un dels punts forts del Programa és estar alineat 

amb les polítiques públiques de salut, això ha per-

mès que l’atenció mèdica donada complementés el 

pla nacional de vacunació en el cas d’aquells infants 

que n’havien quedat fora, identificant-los i submi-

nistrant-los la vacunació pendent.

L’educació per a la salut brindada a les 2.400 

mares dels infants beneficiats pel programa ha es-

tat essencial per arribar als bons resultats de pes/

edat assolits amb la distribució del suplement nutri-

tiu. Se sap que un dels factors que influeixen sobre 

la prevalença de la desnutrició infantil és la manca 

de coneixements lligats a la higiene i el sanejament 

ambiental. La formació rebuda ha permès millorar 

la salut de la família en incrementar el coneixement 

i la pràctica sobre prevenció de malalties al tractar 

sobre l’alimentació més adequada per als infants i al 

compartir hàbits saludables d’higiene personal i sa-

Pneumònia aguda

Pneumònia crònica

Conjuntivitis

Malaltia d’oïda

Malaltia pell

Refredat  comú

Diarrea

TOTAL

170

22

63

5

3

108

361

732

Per Wukro, Agulae i Negash la fre-

qüència de les malalties observades 

ha estat la següent:

Programa de Nutrició Suplementària: 
reunió del personal del Centre de Salut

nejament. Algunes millores significatives han estat: 

 Les mares han desenvolupat l’hàbit del bany set-

manal dels seus fills i filles i l’hàbit de rentar-se les 
mans abans dels àpats.

 S’ha pres consciència que moltes de les malalties, 
especialment malalties dels ulls i de paràsits intes-
tinals, s’associen a la manca d’higiene ambiental i 
personal.

 Ha augmentat la seva consciència sobre el VIH/SIDA 
i els mecanismes de prevenció, la prevenció de la tu-
berculosi i la prevenció de les malalties transmissibles.
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En quant a l’enfortiment de l’Associació de 

Dones, el seu nivell de participació encara es pot 

considerar feble. L’Associació de Dones participa del 

Programa, especialment en el procés de selecció de 

beneficiaris, però s’han de donar més passos per-

què guanyi representativitat, capacitat d’incidència 

i lideratge. Una iniciativa encoratjadora és la d’un 

grup de dones, que amb el suport de l’Associació, 

ha donat continuïtat a una iniciativa endegada l’any 

Venda de recipients de plàstic reciclats 
(ampolles a la imatge)

Formació de mares en  educació per a la salut

2011 de reciclatge dels contenidors de plàstic de 

l’oli, del Famix i del sucre que s’utilitzen per trans-

portar aigua o altres materials. Aquest any s’han 

recaptat 7.000 Birr per donar suport a un programa 

del govern que incentiva el part hospitalari, de ma-

nera que amb la seva venda s’ha comprat i elaborat 

de forma tradicional  el menjar destinat a les mares 

que donen a llum a l’hospital. 



Memòria 2012

Domicili: Avda. Litoral 86-96 / 08005 Barcelona
Tel. 93 692 72 74 / adia@adia-ong.org / www.adia-ong.org

18

Seguiment:

El seguiment del Programa per part d’ADIA es fa 

a través d’informes semestrals i anuals  enviats 

per les organitzacions responsables de l’execució, 

Daughters of Charity, Wukro Social and Develop-

ment Program (WSDP) o Rural Development Pro-

gram (RDP) i d’una visita anual per part d’un mem-

bre de la junta directiva de l’organització, viatge que 

en aquesta ocasió es va fer a principis de l’any 2013.

El govern municipal de Wukro també en fa el se-

guiment i l’avaluació a través d’una oficina de 

l’Administració que dóna aquest servei de forma 

gratuïta i obligatòria. Aquesta mateixa oficina vet-

lla per la coordinació i complementarietat entre els 

diversos projectes que les ONGs desenvolupen en 

el municipi.

Programa de Nutrició Suplementària: 
seguiment del Programa per membres d’ADIA 

i les organitacions locals

WUKRO: PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT

En el marc de l’estratègia per reduir la situació d’inseguretat alimentària que es viu a la zona, ADIA ha donat 

suport durant els darrers anys a tres projectes de desenvolupament que s’han executat conjuntament amb el 

Departament de Desenvolupament Rural de Wukro i que busquen incrementar els mitjans de vida sostenible de 

les famílies i, per tant, els seus ingressos:

Carrers de la ciutat de Wukro
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 El primer va ser un projecte de micro crèdits per a dones caps de família al 0% de tipus d’interès. El crèdit es 

retornava en un màxim de 2 anys i l’import es destinava a nous micro crèdits per a noves beneficiàries.

 El segon era un projecte de desenvolupament rural per a dones caps de família (320) en el qual també 

s’oferien micro crèdits per a realitzar activitats econòmiques com la producció lletera, la producció de mel, la 

compra de bous per a llaurar o el cultiu d’arbres fruiters i vegetals. En aquest projecte cal destacar que el 75% 

de les dones beneficiàries va incrementar el nivell d’ingressos, va millorar també l’estat nutricional dels seus fills 

i filles i, explicat per elles mateixes, va enfortir la seva autoconfinaça i  la seva seguretat enfront dels homes i 

la comunitat.

 El tercer i últim precedent fins ara ha estat el Projecte de Desenvolupament Urbà a la ciutat de Wukro, dirigit 

a la població més vulnerable (340 famílies) que tenia per objectiu incrementar els seus ingressos per mitjà de 

la distribució d’aus de corral i els respectius corrals, de la construcció de pous per millorar la zona de cultiu i de 

la distribució de vaques, a la vegada que els estables es construïen de manera col.lectiva. 

Agricultura urbana: famílies treballant la terra

Dones venent al mercat de Wukro      

Els recursos proporcionats a la població beneficiària del programa com les vaques, 
gallines o estables, actuaven com un microcrèdit que la comunitat donava als 

receptors. Aquests havien de retornar-lo ja sigui en efectiu o amb treballs comuni-
taris (com la construcció dels estables del mateix projecte). L’efectiu retornat dels 

microcrèdits s’inverteix una altra vegada en la comunitat.

Aquest darrer projecte va tenir una durada de 3 anys i va finalitzar l’abril de 20117  amb un molt bon impacte 

entre les famílies beneficiàries; l’increment mitjà d’ingressos anuals d’aquestes es va incrementar de 1.800 a 

3.200/3.500 Birr. El projecte també va ser molt profitós perquè va servir d’experiència per a futurs projectes, 

tant per a ADIA com per a l’entitat responsable de l’execució, la WSDP. 
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Durant l’any 2012 es va iniciar el procés de retorn 

dels crèdits: 

- Dels crèdits pels 4 pous, un ja ha estat retornat 
per les 60 famílies beneficiàries i els altres tres es 
troben en procés de retorn. 

- De les 11 vaques que finalment es van distribuir, 7 
famílies han començat a retornar el crèdit.

- El crèdit de les aus es considera retornat amb 
l’aportació feta per les famílies beneficiàries en la 

construcció dels estables.

Nova proposta en estudi:

A partir de les experiències prèvies de treball con-

junt entre ADIA i la RDP (Saint Mary School), durant 

l’any 2012 es comença a estudiar una nova propos-

ta d’àmbit rural que pretén complementar i reforçar 

l’acció de l’anomenat Programa Xarxa de Seguretat 

Productiva (PSNP)8 que desenvolupa el govern es-

tatal a diversos indrets del país amb el suport de 

governs locals i organitzacions no governamentals. 

Arran de la nova proposta es van intentar analit-

zar les causes de la inseguretat alimentària que pa-

teixen les famílies del Tigray; entre les principals 

problemàtiques identificades en destaquem tres: 

la poca productivitat agrícola i ramadera, la depen-

dència que s’ha creat de l’ajuda internacional i la 

dificultat de les dones per desenvolupar una activi-

tat econòmica estable. La nova proposta intentaria 

donar resposta a les tres.

7 A la Memòria de 2011 es donava una àmplia informació sobre el seu desenvolupament.
8 Malgrat els esforços del govern etíop, la pobresa i la inseguretat alimentària es segueix concentrant a les zones rurals. És per aquest motiu que el govern 
estatal implementa des de l’any 2005 el Programa Xarxa de Seguretat Productiva (PSNP) que té com objectiu evitar la reducció dels actius productius de les 
famílies rurals i en proporciona a nivell comunitari. Recentment ha posat en marxa també el Pla per al Desenvolupament Sostenible Accelerat per a Eliminar 
la Pobresa (PASDEP) i el Pla de Transformació d’Etiòpia (GTP) que tenen com a objectiu principal l’augment de la productivitat de l’agricultura a petita escala, 
ja que es considera la principal font d’ingressos de les famílies etíops.

Vaques distribuïdes en el Programa 
de Desenvolupament Urbà 

Paissatge rural proper a Wukro

Construcció i 
rehabilitació de pous
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“Nutrició i Esport. L’esport ens fa Iguals”: Programa de responsabilitat personal i social a través 

de l’esport i l’activitat física. 

El programa és una iniciativa d’ADIA i l’Observatori Sociològic Internacional de l’Esport que té com objectiu im-

plementar i avaluar els efectes de la pràctica esportiva en col·lectius de nens i nenes en situació de vulnerabilitat 

a tres ciutats de continents diferents: Monterrey i el fenomen de la delinqüència infantil; Wukro i la pobresa; i 

barris de la perifèria de Barcelona amb dificultats de cohesió social.

El Programa, que començarà l’Abril de 2013, pretén afavorir el potencial de l’esport i l’activitat física com a marc 

per al desenvolupament psicològic i social. Durant l’any 2012 es van posar les bases conceptuals i operatives 

del Programa que a Etiòpia desenvolupa el Departament d’Esport i Joventud de l’administració local de Wukro 

amb el suport de la Saint Mary School.  

L’objectiu del programa de responsabilitat personal i social a través de l’esport i l’activitat física és que els in-

fants per ser individus eficients en el seu entorn social han d’aprendre a ser responsables de si mateixos i dels 

altres, i incorporar les estratègies que els permetin exercir el control de les seves vides. El desenvolupament de 

la responsabilitat personal i social es planteja de forma gradual en 5 nivells: 

1.  Respecte pels drets i sentiments dels altres

2.  Participació i esforç

3.  Autogestió

4.  Ajuda i actitud solidària

5.  Transferència a altres contextos (família, barri, escola i amics)

A cada ciutat es treballarà amb 100 infants. Els nens i nenes que hi participin de Wukro rebran un àpat diari i 

procediran de les famílies amb menys ingressos de l’Escola Salaam de primària.

Joves de l’Escola de Saint Mary practicant esports
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CAL POSAR NOM I ROSTRE ALS QUI PATEIXEN

Jordi Boladeras, escriptor

En el marc de la Unió Europea, la situació al nostre país és de crisi econòmica, amb els problemes consegüents 

derivats de la manca de feina i de la davallada de tots els índexs associats a la productivitat i al consum. En el 

marc de la Unió Africana (el secretariat de la Comissió de la Unió Africana té la seu a Addis Abeba), Etiòpia és 

actualment l’economia amb el PIB més gran de l’Àfrica de l’Est i Central...

¿I què ens diuen obvietats oficials com les precedents amb relació a la situació real de milions i milions de 

persones que, arreu del món, viuen en la més absoluta pobresa, passant gana i patint malalties? Doncs no 

massa res. Al respecte, les paraules d’Ángel Olaran, per més descarnades que ens resultin, tenen tota la raó 

del món: “¿Que aquí [parla d’Etiòpia] poden morir 150.000 nens, com adverteix la UNICEF? ¿I a qui li importa, 

això? Com si se’n moren un milió i mig. Això no li traurà el son a ningú. Són xifres fredes, estadístiques que 

parlen de criatures desconegudes, sense nom ni rostre”.

I, malgrat que Ángel Olaran tingui raó en la seva anàlisi crua, destinada a mirar d’impactar i de sacsejar la 

gent a qui arribin les seves paraules, afortunadament també hi ha una altra gent que en té consciència i que 

aporta el seu gra d’arròs per combatre la indiferència generalitzada dels països més desenvolupats. De fet, la 

memòria 2012 d’ADIA (on s’insereixen aquestes meves paraules) constitueix en si un testimoni que contradiu 

l’afirmació del missioner basc. Tanmateix, tots sabem que la feina d’ADIA, com la de moltes altres organit-

zacions no governamentals, admet la comparació amb modestos oasis minúsculs perduts enmig d’un desert 

immens on corren desbocats els vents de les pandèmies de la fam i de les malalties.

El desembre de 2011 vaig demanar d’acompanyar la delegació d’ADIA que viatjava a Wukro per poder tenir 

una experiència directa de com una ONGD ben modesta podia fer arribar, a la regió etíop del Tigray, l’ajut que 

aconseguia a Catalunya i Espanya. I, òbviament, no només com feia arribar aquest ajut al territori escollit, sinó 

també com el gestionava, com el repartia i quins eren els principals problemes amb què es trobava.

 A un any i mig vista de la nostra estada a Mekele, Wukro i Alitena, un cop paït el viatge, sento íntimament 

que per a mi ha estat el més enriquidor, des d’un punt de vista humà, que he fet mai, i hi vaig viure moltes 

situacions que justifiquen la meva afirmació. Mirar de resumir-les ara i aquí no té massa sentit, però sí que vull 

deixar constància que en els pocs dies que vam ser al Tigray em vaig adonar que totes aquelles criatures de 

les quals parla Ángel Olaran no solament tenen nom i rostre: també tenen parents, emocions, sentiments i, 

sobretot, necessitats bàsiques peremptòries tan mal cobertes que la feina d’ADIA és fonamental tant per a la 

subsistència diària d’uns quants milers de nens i nenes com per contribuir al desenvolupament de l’economia 

de subsistència de moltes famílies anònimes que viuen immerses en les pandèmies citades anteriorment.
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Les reunions entre els responsables catalans d’ADIA i els responsables de les entitats o associacions etíops 

gestores dels ajuts que, al seu torn, fan el seguiment in situ dels diversos projectes en marxa, eren un 

exemple de rigor i seriositat, d’una banda, i de cerca de solució i de millora de les dificultats i els problemes 

detectats, d’una altra. I, principalment, d’això tracta aquesta memòria que teniu a les mans o que consulteu 

per Internet: hi trobareu tota la informació necessària per veure què es fa i com es fa. 

Tenint en compte la magnitud de la feina humanitària real que es fa amb els projectes engegats que sosté 

ADIA és quan t’adones que les converses de cafè dels senyorets que, des dels països desenvolupats, qües-

tionen l’existència de les ONGD al·legant que es tracta de solucions parcials i superficials que no van a l’arrel 

estructural del problema, són converses vanes, insubstancials i allunyades de la realitat amb “nom i rostre” 

dels qui pateixen.

De Barcelona a Wukro hi ha 4.742 km per via aèria, deixant de banda possibles escales a ciutats europees 

o africanes. És a dir: ens separen només unes 7/8 hores de vol i una enorme diferència entre la nostra 

renda per càpita i la renda per càpita etíop. De fet, amb aquestes diferències comprovem que el progrés és 

un engany, una farsa en clau d’espai i renda que afavoreix uns privilegiats i condemna uns desheretats. I 

és contra això, contra aquesta injusta realitat, que treballa ADIA malgrat totes les circumstàncies adverses.

	  
Infants a l’escola de Saint Mary 

amb en Jordi Boladeras
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Nadal Esportiu. El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i ADIA  van celebrar 
1ª edició del Nadal Esportiu a les instal·lacions del CEM la Mar Bella Av. Litoral 
86-96 de Barcelona. 
Aquesta activitat es va adreçar a nens i nenes d’edats entre 7 i 12 anys on van 
poder gaudir durant tot el matí (9h a 14h) de diverses modalitats esportives. La 
inscripció per aquesta activitat va ser de 2€ al dia per nen/nena. Tot el que es va 
recaptar de les inscripcions va anar adreçat als projectes d’ADIA.

Durant l’any 2012 s’han dut a terme diferents activitats de sensibilització per tal de donar a 

conèixer la tasca que ADIA desenvolupa junt a les organitzacions locals etíops i per difondre la 

realitat del Tigray. 

GENER

divendres4

GENER

dijous
3

Arròs Solidari 2012

Arròs Solidari 2012

JUNY

diumenge

10
XIè Arròs Solidàri a l’Escola Bressol Gespa de la UAB. L’acte, organitzat per 
l’AdiaGrupCerdanyola, va ser tot un èxit que va aplegar a gairebé 250 persones. Els fons 
recaptats es van destinar als projectes d’ADIA.
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Concert coral a 

l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès a càrrec 

de pares i mares de l’Escola Escaladei

JULIOL

diumenge
8

Concert Coral. L’Escola Escaladei va or-
ganitzar a l’Ateneu de Cerdanyola del Va-
llès un memorable concert amb la parti-
cipació de la coral de pares i mares del 
centre a favor de la tasca que desenvolu-
pa ADIA acompanyant i donant suport a la 
població del Tigray.

OCTUBRE

dimarts 

16
Taula Rodona sobre el treball de les ONGDs en els països en desenvolupament, 
amb Miquel Porta de l’entitat Codes-Cam (Cooperació per al desenvolupament del Camerún) 
i Victòria Draper d’ADIA. L’acte va tenir lloc al local d’Ecoconcern-Innovació Social, a les 
19:30h, al carrer Mare de Déu del Pilar, 15 (antic carrer d’en Cuc) de Barcelona.

Jornada Spiribol solidari. Aprofitant que l’entitat impulsora d’aquesta modalitat esportiva 
ha creat una fundació i dóna suport econòmic a projectes solidaris, ens van proposar ser-
hi presents, i a través de la compra d’un petit obsequi, fer una aportació per als projectes 
d’ADIA.

Només matí: III Mercat Solidari de Tardor a Cerdanyola del Vallès. Aquesta activitat es 
fa com en anteriors ocasions amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola Saltells en el pati 
d’aquesta Escola. Aquesta activitat està emmarcada en els actes de la Tardor Solidària de 
Cerdanyola.

Xerrada Àngel Olaran, a l’edifici de l’Agrupació Mutua, vam  poder gaudir de les paraules 
del nostre estimat amic  Àngel Olaran, missioner d’Àfrica (Pares Blancs); la presentació de 
l’acte va anar de la ma de l’escriptor Jordi Boladeras, col·laborador d’ADIA. 

Cinema Solidari, presentació dels projectes desenvolupats per ADIA, amb la projecció de 
la pel·lícula Véte y vive del director Radu Mihaileanu. Ens explica la situació viscuda a l’any 
1984 on milers de refugiats africans procedents de vint-i-sis països arriben al campament 
de Sudan. A instàncies del Estats Units i d’Israel s’ha posat en marxa un important projecte 
(Operació Moisès) per traslladar els jueus etíops (Falashas) cap a Israel. L’activitat es realitza  
en el MAC (Museu d’art de Cerdanyola) i s’emmarca entre els actes de la Tardor Solidària de 
Cerdanyola del Vallès.

NOVEMBRE

diumenge 
11

NOVEMBRE

dissabte17

NOVEMBRE

dimarts 

27

NOVEMBRE

dimecres
21
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EL RACÓ DE PENSAR ... 

“La fam no és un mite, 
són els mites 

que impedeixen 
acabar amb la fam”

del llibre “World hunger: 12 Myths”

Us proposem reflexionar sobre alguns dels mites 
més difosos al voltant de les causes de la fam i 
compartir el vostre punt de vista a través de la

nostra pàgina de facebook:
www.facebook.com/ONG.ADIA

5 mites de la fam:

3 
Hi ha fam 

perquè hi ha excés 
de població. 

2 
Hi ha fam perquè escasseja la terra de cultiu.

1 
Hi ha fam 

perquè els aliments 
escassegen.

5 
Per a solucionar el 

problema de la fam, la 
prioritat principal ha de 
ser produir més menjar.

4 Les catàstrofes naturals són les culpables de la fam.
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GESTIÓ ECONÒMICA 
BALANÇ  A 31 DE DESEMBRE DE 2012

Caixa Inicial

Quotes i donatius

Aportacions

Subvencions

Accions per recaptar fons

Ingressos financers

Serveis Bancaris

Despeses Diverses

Centre Nutrició Suplementària 
(Ració Seca) de Wukro, Agulae i Negash

Centre Nutrició Suplementària 
(Ració Seca) d’Alitena

Sub. Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament (Ajunt. Cerdanyola del Vallès)

Sub. Ajunt. d’Abrera

Concepte Romanent 
2012

50.305,00 € 

Ingressos

  

 31.791,00 € 

16.329,00 € 

 7.300,00 € 

 7.926,00 €

 242,12 € 

Despeses
Deutors 

pendents de 
cobrament

Romanent 
2013

TOTAL

 

 

 

 

 

 

1.741,00 € 

 244,00 € 

 41.160,00 € 
 

20.183,25 € 

8.982,00 €

6.000,00 €

 50.950,00 € 

50.305,00 € 63.588,12 € 63.328,25 € 14.982,00 €  50.950,00 € 

Quotes

Pel què fa aquesta partida, i malgrat les dificultats 

econòmiques, seguim comptant amb el compromís 

i l’esforç d’un gran nombre de socis i sòcies, de ma-

nera que les vostres aportacions continuen sent la 

base dels nostres ingressos i garantia de continuitat 

dels projectes.

Aportacions

Hem de donar les gràcies pel què fa aquesta partida 

a entitats privades que any rere any continuen creien 

en el nostre Projecte de Suplement Nutricional i ens 

fan costat tot i ser moments difícils per a elles també. 

Loteria de Nadal

Aquest any si !!!

Com bé sabeu aquest any si hem estat de sort en el 

sorteig de la Loteria de Nadal, les dues últimes xifres 

del número al què vam jugar va ser premiat i cada 

una de les butlletes venudes s’enportava 9,60 € de 

premi. La sort per ADIA va venir a posteriori quan 

una gran part de les persones que vau comprar algu-

na participació decidieu deixar l’import del prèmi com 

a donació per a l’entitat.

A tots i totes les què vau prendre aquesta decisió 

el més sincer dels agraïments, en els moments que 

passem de crisi aquesta recaptació és molt més que 

qualsevol de les subvencions que avui per avui po-

dem rebre de qualsevol de les entitats públiques a les 

que habitualment ens presentem demanant ajuts.
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Subvencions

Malgrat era una de les partides que creiem dismi-

nuiria força degut a les escasses convocatòries de 

subvencions que des de l’administració pública es 

crean, hem tingut la sort que aquest any el nos-

tre projecte d’alimentació ha estat ben valorat tant 

per la subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Abrera 

com per la de l’Ajuntament de Cerdanyola, i això en 

un context on els pressupostos de les convocatòries 

s’han reduït considerablement. 

Ingressos financers

Corresponen als ingressos financers que hi ha per 

tenir el compte corrent de CaixaBank , entitat amb la 

qual treballem, enviant les remeses bancàries de les 

quotes dels socis, recollint les aportacions i els dona-

tius 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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COL·LABORACIONS 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès   

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera   

Ajuntament d’Abrera   

Districte de Sant Martí de Barcelona   

Treballadors de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet zeroset-i-més  

Fundació Agrupació Mútua     

Caja Navarra     

Caixa Bank      

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona      

Fundació Roviralta   

Grup Barna Porters

	  

ALTRES  COL·LABORACIONS

Escola Saltells                                           Escola Escaladei                                       Escola Bressol Gespa

	  

	  


