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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 enviarvos la memòria anual i les comunicacions que considerem interessants trametre-us.
Aquest fitxer compleix la normativa desenvolupada en la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre i reglament posterior.
Podeu exercir els vostres drets de: accés, cancel·lació, rectificació i oposició, enviant
una sol·licitud escrita adjuntant fotocòpia de DNI a:

ADIA
Av. Litoral, núm. 86-96, 08005 Barcelona
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Benvolgudes i benvolguts,
En aquesta memòria de l’any 2014, us podem presentar unes bones expectatives vers la població de la regió,
pel que fa als resultats d’aquests anys.
Com cada any, aquest també hem fet una visita sobre terreny per al seguiment dels diversos projectes, verificant directament com aquests es desenvolupen i s’implementen. I així ho expliquem amb les vivències més
directes possibles en un apartat d’aquesta memòria.
Des de les contraparts vàrem rebre informació del canvi de les persones coordinadores en les respectives
oficines gestores del projecte, tant des del Programa social de desenvolupament de Wukro – WSDP com des
de l’oficina de gestió del programa de nutrició suplementària que les germanes Daughters of Charity tenen a
Alitena.
L’esmentada visita va permetre conèixer els canvis dels gestors dels dos equips, encara que els nous responsables ja formaven part d’aquest equips. Malgrat ser persones conegudes, ADIA havia de reforçar personalment
els valors del compromís, la transferència, l’eficàcia i eficiència dels projectes a llarg termini de “Seguretat
alimentària a nens i nenes menors 5 anys” així com el de la implantació prevista per una durada de 3 anys del
de “Nutrició i Esport, l’Esport ens fa iguals” o el d’algun altre que puguem emprendre en qualsevol moment.
La visita a la fàbrica de llet en pols i farinetes per infants Faffa Food Campany a Addis Abeba (proveïdor d’ADIA
de la primera matèria per a la Ració Seca) per tal de mantenir i enfortir les relacions comercials i alhora millorar
les gestiones econòmiques i administratives va ser una altra fita important del viatge.
La tasca que desenvolupem plegats, vosaltres i nosaltres, ens anima, reconforta i enorgulleix de formar part
dels compromisos socials que compartim amb l’objectiu d’aconseguir i millorar un benestar bàsic per a tothom
i trencar les desigualtats.
La continuïtat dels projectes, les activitats i iniciatives realitzades es porten a terme gràcies a l’activisme persistent de moltes persones.

Seguim endavant plegats
Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
Tel. 93 692 72 74 / 93 219 32 16 / adia@adia-ong.org / www.adia-ong.org

02

MemÒria 2014

L’ORGANITZACIÓ
ADIA treballa des de l’any 1998 amb l’objectiu de

ADIA és una organització sense ànim de lucre, sen-

reduir la desnutrició que pateix la població menor

se afiliació política ni religiosa que centra les seves

de 5 anys i la mortalitat associada a aquesta a la

creences en el marc del respecte i consolidació dels

regió del Tigray.

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.
Durant els setze anys que hem treballat de manera
conjunta amb les organitzacions locals del Tigray,
ADIA ha aportat entre projectes de Nutrició suplementària, de Desenvolupament rural, Nutrició i
esport, programes de microcrèdit i altres, un total
d’1.198.431 euros. Una altra dada imprescindible
per comprendre la important tasca que ADIA ha dut

Amb aquest objectiu treballem en diferents projectes de nutrició suplementària, d’increment de les
capacitats locals i de desenvolupament, orientats
tots ells a treballar sobre les causes de la inseguretat alimentària a la zona i pal·liar els seus efectes.
Per a 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

a terme durant tots aquests anys és el nombre total
de menors de 5 anys que s’han beneficiat dels Programes de nutrició suplementària (19.751) i Nutrició
i esport (100) i de les mares beneficiàries de les
formacions i dels programes de microcrèdit.
Des de l’any 2012 ADIA està agermanada amb el
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) del
qui rep suport tècnic i administratiu i amb qui comparteix interès per a la promoció dels valors esportius i de la seva transcendència formativa.

projectes i la seva autonomia a curt i llarg termini, a
la vegada que es compromet i involucra a la població local en el seu procés de canvi.
Això es tradueix en una important dada: l’any 2014
de cada 10 euros, 9,64 van destinats directament
als projectes al Tigray, la distribució d’aquests es
pot observar al gràfic següent:

Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
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Zona dels projectes
TIGRAY / ETIÒPIA
Ja fa 16 anys que treballem en diversos projectes de seguretat alimentària i
de desenvolupament a Etiòpia, i de manera 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 1) i aquests
en municipalitats (kebeles 2).

Alitena

Les poblacions on treballem són: Wukro, Agulae i Negash a la woreda de
Kelte-Awlaelo i Alitena a la woreda d’Irob. A Wukro hi viuen unes 42.000
persones (any 2014), la població està situada a 1.972 metres sobre el nivell
Wukro
Agulae
Negash

del mar a la zona oriental de l’estat del Tigray, a uns 40 km de la ciutat de
Mekele, capital de la Regió del Tigray. Segons dades de l’últim cens realitzat
al país, subministrades per l’Agència Central d’Estadística d’Etiòpia, Agulae té
una població de 4.808 habitants i es troba a 11 quilòmetres al sud de Wukro,

	
  

Mapa de les regions i
woredas del Tigray

mentre que Negash amb una població de 7.753 persones s’ubica 15 quilòmetres al nord. Alitena és una petita població d’uns 4.905 habitants situada més
al nord, a només 7 quilòmetres de la frontera amb Eritrea.

Treballs d’empedrat a la ciutat de Wukro i imatge rural de Negash

1 “Woreda” és el nom que reben les circumscripcions administratives, o governs locals, en què 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 woreda 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.

Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
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A continuació s’adjunten actualitzades diverses dades d’Etiòpia que permeten contextualitzar els projectes que
hem dut a terme a la zona, tant en termes geogràfics i demogràfics com des d’un punt de vista més social
i humanitari. Ens ha semblat interessant recollir aquestes dades que ens ajuden a comparar i visualitzar les
inversemblants desigualtats Nord-Sud en un món on la globalització no sembla estar al servei dels interessos
de la majoria de la població:
Algunes dades rellevants (diverses fonts):

Etiòpia

Estat espanyol

1.104.300

505.370

85,8

47,6

Densitat població (2013) - hab/km

78

92

Població urbana (2013) - percentatge

19

79

62,2

82,8

Mortalitat materna al part (2012) - de cada 100.000

350

6

Mortalitat infantil al part (2012) - de cada 1.000

29

3

Mortalitat de menors de 5 anys (2012) – de cada 1.000

68

5

Menors de 5 anys amb baix pes; moderat i greu (2012) - percentatge

29,2

-

Població que té accés a l’aigua potable (2013) - percentatge

68,4

100

790.000 - 1,3

150.000 – 0,4

78,4

10,6

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

42,7

97,7

Taxa escolarització primària (2013) - percentatge

95,3

99,8

Taxa escolarització secundària (2013) – percentatge

38,5

99,7

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

36,8

-

Població sota línia pobresa ponderada (2012) - percentatge

29,2

21,6

PIB per càpita (2013) - $

550

29.860

0,435
(núm. 173)

0,869
(núm. 27)

Demografia i població
Superfície – km2
Població (2013) - milions
2

Salut
Esperança de vida en néixer (2013) - anys

Persones amb el VIH i taxa de prevalença en percentatge (2013)
Parts adolescents entre 15 i 19 anys per cada 1.000 joves (2010-15)
Educació

Societat i economia

Calidad de vida
Índex desenvolupament humà - IDH3 any 2013
(posició en el rànquing per països d’un total de 187)

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 desenvolupament 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 en 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.

Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
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El Tigray o Tigré és la llar de l’ètnia tigray i la seva capital és Mekele. Té una superfície d’uns 50.286 km2 i una
població aproximada de 5.062.000 hab. (juliol 2013), el 80% d’aquesta és rural. És una de les regions que
presenta un índex més alt de pobresa del país que es podria explicar per les greus conseqüències demogràfiques i econòmiques de la guerra amb la fronterera Eritrea, per una preocupant escassetat i irregularitat de les
precipitacions a la zona i per la poca productivitat dels cultius que es tradueix en una persistent inseguretat
alimentària. Tanmateix, amb dades de l’any 2014, la regió del Tigray presenta un Índex de Desenvolupament
Humà (IDH) de 0,524 que és lleugerament superior a la mitjana del país, això s’explica perquè té valors més
alts que altres regions etíops en algunes de les variables que mesuren el desenvolupament humà, com per
exemple: en l’esperança de vida, la taxa d’escolarització primària, el grau de cobertura d’immunització pentavalent 4 o en l’índex de paritat de gènere. Des d’ADIA volem destacar aquesta realitat a la que de ben segur,
després de 16 anys de treball ininterromput, hem aportat el nostre petit gra de sorra conjuntament amb les
organitzacions locals amb les que treballem.

Índex de Desenvolupament Humà - IDH per regions
(Font: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament 2014 - Etiòpia)

4 El grau de cobertura d’immunització pentavalent mesura el % d’infants que han rebut l’anomenada vacuna pentavalent que combina cinc vacunes en una:
diftèria, tètanus, tos ferina, hepatitis B i virus de la grip tipus b que pot causar meningitis i pneumònia.

Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
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Organitzacions locals amb les que
treballem
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)
Ambdues organitzacions, el Programa Social de

destinats a l’increment dels mitjans de producció i

Desenvolupament de Wukro (WSDP) i el Departa-

d’ingressos de les famílies de les zones rurals, així

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

com a programes de reforestació que estan modi-

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

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

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

dels projectes de les dues organitzacions se cen-

Adigrat Diocese Catholic). Mentre que el WSPD

tren en el benestar i desenvolupament dels infants

és una institució sense ànim de lucre que treba-

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

lla amb la finalitat de contribuir a cobrir les neces-

D’altra banda, tots els projectes s’implementen des

sitats bàsiques dels habitants de Wukro per mitjà

d’una perspectiva de gènere, potenciant el paper de

de projectes de desenvolupament que minimitzin

la dona com a membre actiu i vital en la comunitat.

els efectes de la pobresa extrema a la zona, i a la

Pel que fa al vincle de les organitzacions amb els

vegada contribueixin a transformar-ne les causes;

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

el Departament de Desenvolupament Rural de St.

l’execució i seguiment del Programa de nutrició su-

Mary’s College, liderat per tècnics agrònoms for-

plementària a Wukro, Negash i Agulae i del disseny

mats a l’escola tècnica de St. Mary i exbeneficia-

i execució dels programes d’agricultura urbana; el

ris del programa d’orfes d’aquesta, és també una

DRDP és qui s’encarrega dels programes de des-

institució sense ànim de lucre que comparteix els

envolupament a les zones rurals, i el Saint Mary’s

mateixos objectius, però en l’àmbit de la població

College és qui actua com a contrapart d’ADIA en el

rural. Gran part dels projectes d’aquest departa-

projecte de Nutrició i esport.

ment, finançat per diverses onegés d’arreu, estan
Daughters of Charity:
La congregació du a terme diferents programes so-

sones grans i discapacitades i ajuda a tractaments

cials de desenvolupament per fer front a les impe-

mèdics a dones que pateixen fístula. S’encarreguen

rioses necessitats de les comunitats locals. Actual-

de l’execució i seguiment del Programa de nutrició

ment, la congregació porta 17 projectes al Tigray

suplementària que es va començar a implementar a

que inclouen 4 clíniques, dos centres de promoció

Alitena l’any 2008. Les germanes destinen el 100%

de la dona, 3 jardins d’infància, un projecte d’infants

dels fons obtinguts a les diverses iniciatives a les

al carrer que dóna suport a orfes i infants vulnera-

que donen suport.

bles a Mekelle, dos hostals per noies, acollida a perDomicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
Tel. 93 692 72 74 / 93 219 32 16 / adia@adia-ong.org / www.adia-ong.org

07

MemÒria 2014

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 KELTEAWLAELO).
Context
El projecte es desenvolupa al nord d’Etiòpia, a

Cal destacar també que encara són ben visibles les

dues woredas de la regió del Tigray. La woreda

conseqüències de la guerra civil durant el règim de

de Kelte-Awlaelo, on es troben les poblacions

Dergue i el conflicte entre Etiòpia i Eritrea, entre

d’Agulae, Negash i el municipi autònom de Wukro,

elles l’acceleració de la degradació dels camps de

i 116.014 habitants. La woreda

cultiu, pastures i boscos; la quantitat d’infants que

d’Irob, més al nord, on es troba la població d’Alitena

van esdevenir orfes; gent gran que no tenen ningú

té una superfície de 1.532,64 km i una població de

que se’n faci càrrec, i l’alt percentatge de llars on la

25.471 habitants.

dona és la cap de família.

té uns 1.010,28 km

2

2

La majoria de la població del Tigray depèn
íntegrament de la producció agrícola i ramadera.
Els principals cultius de la zona són el teff5, 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 productivitat
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 i de
la reduïda mida de les parcel·les que no supera les
0,62 ha de mitjana per família a la woreda de Keltealwaelo o les 0,25 ha a la woreda d’Irob. Com a
resultat es genera durant una gran part de l’any, des
de ja fa temps i agreujat pel canvi climàtic, un dèficit
d’aliments crònic que provoca una forta dependència

Mares amb els seus fills esperant el control de pes i
seguiment mèdic

de l’ajut alimentari internacional, de les remeses de
l’estranger i de les oportunitats de treball puntual a la

La situació existent afecta especialment els sectors

ciutat. Segons un estudi de l’Oficina de Finances del

més vulnerables: infants, ancians, persones malal-

Tigray, a la woreda d’Irob la població ha d’afrontar

tes i dones embarassades que sovint es troben en

escassetat d’aliments durant gairebé 7 mesos l’any.

condicions de malnutrició i/o desnutrició. Un estudi
de l’any 2013 de la Comissió Econòmica per Àfrica

5 El teff és un cereal consumit a Etiòpia i Eritrea des de fa més de 5.000 anys, és resistent a la sequera i creix a temperatures fredes. Amb la farina de teff
fermentada i cuita s’elabora la injera, pa molt fi que és la base de l’alimentació etíop.
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de les Nacions Unides i el Programa Mundial d’Aliments resumia molt clarament en 10 punts el cost social i
econòmic de la desnutrició en el país:
1. Actualment, una mica més de 2 de cada 5 infants mostren retard en el creixement 6.
2. Un 81% dels casos de desnutrició infantil i malalties associades no reben tractament.
3. El 44% dels costos de salut associats a la desnutrició es produeixen abans que el nen o nena compleixi
l’any d’edat.
4. El 28% de la mortalitat infantil està associada a la desnutrició.
5. Un 16% de les repeticions que es produeixen a l’escola primària s’associen amb el retard en el
creixement.
6. Els infants amb el creixement retardat romanen de mitjana 1,1 anys menys que la resta dins del sistema
escolar.
7. La mortalitat infantil associada a la desnutrició ha reduït en un 8% la força de treball del país.
8. Un 67% de la població adulta ha patit retard en el creixement durant la seva infància.
9. Els costos anuals associats a la desnutrició infantil s’estima que equivalen al 16,5% del PIB.
10. L’eliminació del retard en el creixement és un pas necessari per al creixement i la transformació del país.
A partir d’aquest context i amb l’objectiu de reduir la mortalitat, així com les malalties físiques i psíquiques
associades a la desnutrició moderada dels nens i nenes menors de 5 anys que poden veure afectat el seu
desenvolupament físic i cognitiu, ADIA, juntament amb les organitzacions locals Daughters of Charity i Wukro
Social and Development Program (WSDP), està desenvolupant des de fa 16 anys el Programa de nutrició suplementària a la regió del Tigray.
Objectiu
Reduir la mortalitat i morbiditat associada a la desnutrició moderada en infants menors de 5 anys de les dues
zones on actua el programa.
L’any 2014 el programa va proporcionar suplement nutritiu i atenció mèdica a 2.1007 nens i nenes amb desnutrició moderada de les woredas d’Irob i Kelte-Awlaelo; el programa 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/àries:
Cada trimestre els nens i nenes dels diversos kebeles 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)

6 El retard en el creixement es refereix a un subdesenvolupament del cos i es basa en l’índex de l’alçada per l’edat; reflecteix una inadequada alimentació
durant un llarg període de temps. Conegut també com “raquitisme”.
7 Fins l’any 2013 la població atesa anualment pel Programa de nutrició suplementària era de 2.400 infants, però segons informes del personal sanitari va
anar millorant la salut de la població infantil de la ciutat de Wukro de manera que ha permès reduir els nens i nenes beneficiàries del Programa. Aquesta
circumstància ens omple de satisfacció ja que ADIA se sent copartícip de les millores aconseguides en les condicions de vida de la població després de més
de 15 anys de treball permanent a Wukro.
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La relació pes/edat és una bona mesura per al seguiment de l’evolució nutricional dels infants 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 2014, 200 infants van ser admesos cada tres mesos al Centre de Salut de la localitat d’Alitena, 100 als
d’Agulae i Negash i 100 als tres kebeles de Wukro (Aga’zi, Hayelom i Dedebit) excepte el primer trimestre que
en van ser 200. Dels infants admesos, al voltant d’un 58% eren menors de dos anys, un 35% es trobava a la
franja d’edat entre els 2 i 3 anys i al voltant d’un 7% havia complert els 4 anys.
Pel que fa al gènere, dels 2.100 infants que van rebre el suplement alimentari, 1.036 eren nens (un 49,33%)
i 1.064 eren nenes (un 50,67%).
Distribució
La distribució del suplement alimentari es fa setmanalment al centre de salut on es prepara l’anomenada ració
seca de cada infant (cada dues setmanes en el cas d’Agulae i Negash). La base del suplement alimentari, anomenada comercialment Famix8, s’adquireix al propi país, complint
amb la premissa de potenciar les capacitats locals i contribuir al
desenvolupament d’aquestes.
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 els valors mínims establerts. Cada infant rep
aproximadament de mitjana uns 6 kg de Famix, 1 litre d’oli i poc
més de ½ kg de sucre. Quan són 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 centres, aquestes
quantitats són suficients perquè els infants recuperin en tres mesos
un pes apropiat i siguin més resistents a les malalties.
Distribució de la ració seca

Assistència mèdica
Els nens i nenes que participen en el programa són sotmesos en el moment de la distribució del suplement alimentari a una exploració mèdica en la qual el personal sanitari dels centres de salut valora si cal que rebin tractament mèdic específic. Durant l’any 2014, 1.255 infants, que representa aprox. un 59,7% del total, van rebre tractament mèdic addicional en els respectius centres de salut. Les principals malalties observades durant l’examen
mèdic van ser diarrees, infeccions respiratòries, conjuntivitis, infeccions de pell, infeccions d’oïda i febres agudes.

8 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.
Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
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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 repartiment 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 centres on s’efectua la distribució del suplement nutritiu. Tal com s’ha fet
els darrers anys, 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 durant 15-20 minuts cada setmana aprofitant el moment que
són al centre per al tractament.
S’ha pogut comprovar com les mares que han rebut la capacitació apliquen els coneixements adquirits a la
seva vida diària, millorant la qualitat de vida de la unitat familiar i actuant com a agents transmissors de la
formació rebuda cap a la resta de la comunitat.
Els principals temes tractats a les capacitacions durant l’any 2014 han estat:
• Conceptes bàsics sobre una dieta equilibrada i productes alimentaris locals que poden cobrir les necessitats
nutritives.
• Els símptomes de la malnutrició i malalties causades per la manca d’una dieta adequada.
• Higiene personal, del medi ambient i sanejament. Maneig de les deixalles.
• Les conseqüències del consum d’aigua contaminada i malalties associades. Maneig de l’aigua de boca.
• Prevenció i control de malalties diarreiques, infeccions respiratòries, otitis i conjuntivitis.
• Mètodes d’alimentació dels infants; allargament de la lactància.
• Prevenció del VIH/SIDA, malària i tuberculosi.
• Alimentació dels infants en un context de VIH/SIDA.
Resultats
Durant l’any 2014 el projecte s’ha dut a terme tal i com estava previst, assolint els objectius del Programa en reduir-se
la mortalitat i morbiditat associada a la desnutrició moderada.
S’ha arribat a la xifra de 2.100 infants beneficiats per la distribució del suplement nutritiu (500 nens i nenes amb malnutrició moderada atesos a la ciutat de Wukro, 800 atesos al
Centre de Salut de les poblacions d’Agulae i Negash i 800 atesos a la Clínica d’Alitena), dels quals 2.058, un 98% del total, han aconseguit una bona relació pes/edat, 41 van decidir
abandonar el programa per causes diverses (per canvis de domicili o per considerar que ja no era prioritària la participació,
entre altres) i un va traspassar. 212 infants, que representen
un 10,1% dels beneficiaris, van necessitar més d’un trimestre de tractament per arribar a una relació pes/edat òptima.
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Augment de pes dels nens i nenes participants en el programa*
Progrés (en kg)
Centre

Total

1-2

2-3

>3

Wukro

49

218

209

476

Negash

85

197

115

397

Agulae

55

212

118

385

Total

189

627

442

1258**

* Nota: no es disposa de les
dades desglossades de la
població d’Alitena.
**Nota: s’han produït 41
abandonaments i un traspàs.

El suplement nutritiu que es facilita als infants de menys de 5 anys és efectiu, contribueix al seu bon creixement
i al seu correcte desenvolupament cognitiu. L’alimentació rebuda en aquesta edat és 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.

L’atenció mèdica ha suposat un gran impacte en la millora de l’estat de salut dels infants. El Programa va donar assistència mèdica a tots els infants, d’aquests, 1.255 van requerir tractament mèdic addicional en els respectius centres
de salut (766 de Wukro, Agulae i Negash i 489 d’Alitena).
En relació amb l’any 2013 s’ha donat un increment d’infants
atesos proper al 20%, aquest increment s’explica més per
un seguiment més acurat i per disposar de més recursos a
la nova Clínica d’Alitena que per un deteriorament general
de l’estat de salut de la població infantil.
Centre de Salut de Wukro

La freqüència de les malalties observades ha

Gràcies al seguiment mèdic s’ha pogut comprovar

estat la següent:

com la desnutrició facilita l’aparició de malalties i com

Infeccions respiratòries

713

Conjuntivitis

147

Malaltia d’oïda

41

Malalties de la pell

67

Diarrea
Altres
TOTAL

271
16
1.255
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la seva severitat està directament relacionada amb
els recursos de què disposa la família.
Un dels punts forts del Programa és el d’estar alineat
amb les polítiques públiques de salut, això ha permès
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 subministrantlos la vacunació pendent.
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L’educació per a la salut que s’ha ofert a les 2.100 mares dels infants beneficiats pel programa ha estat essencial
per arribar als bons resultats de pes/edat assolits amb la
distribució del suplement nutritiu. 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 en aquests
àmbits i la difusió que n’han fet les mares ha permès millorar la salut de la família i, per extensió de la comunitat,
en incrementar el coneixement i la pràctica sobre prevenció de malalties. De totes maneres, durant l’any 2014 un
Nova clínica a la població d’Alitena

total de 212 infants, que representa un 10,1% del total,
han estat reintegrats al programa per presentar encara
símptomes de malnutrició o per haver recaigut uns mesos
més tard.

Formació de les mares en educació per a la salut

Seguiment:
El seguiment dels programes 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 Development Program, WSDP, i Rural
Development Program, RDP) i de, com a mínim, una visita
anual per part de membres de la junta directiva i personal
de suport de l’organització. Durant l’any 2014 es va fer un
viatge de seguiment de dues setmanes durant el mes d’abril. Una de les finalitats d’aquest viatge va ser la
visita a l’empresa Faffa Food Share Company que subministra el Famix, base del suplement alimentari, per tal
de renegociar el seu preu de compra i posterior transport d’Addis Abeba a Wukro. En el viatge també es van
conèixer les noves persones que gestionen el programa, tant a la WSPD com a les Daughters of Charity.

El govern municipal de Wukro també en fa el seguiment i l’avaluació a través d’una Agència de Desenvolupament que dóna aquest servei de forma gratuïta i obligatòria. Aquesta mateixa oficina vetlla per
la coordinació, sostenibilitat i complementarietat
entre els diversos projectes que les onegés desenvolupen en el municipi.
Visita de membres d’ADIA a l’empresa Faffa Food Share
Company a Addis Abeba
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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 augmentar els mitjans de vida sostenible de
les famílies i, per tant, els seus ingressos:

Vaques distribuïdes pel Programa de desenvolupament rural

• El primer va ser un projecte de microcrèdits 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 microcrèdits 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
microcrèdits per realitzar activitats econòmiques com la producció lletera, la producció de mel, la compra de
bous per 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 autoconfiança 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, adreçat
a la població més vulnerable (340 famílies previstes) que tenia per objectiu augmentar els seus ingressos mitjançant la distribució d’aus de corral i els respectius corrals, la construcció de pous per millorar la zona de cultiu
i la distribució de vaques, alhora que els estables es construïen de manera col·lectiva. El projecte va finalitzar
l’abril de 2011.
De moment no es preveu iniciar cap altra proposta en aquesta àrea de desenvolupament rural orientada a promoure entre la població els mitjans de vida sostenibles.
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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 de responsabilitat personal i social a través de l’esport i l’activitat física és una iniciativa d’ADIA i
l’Observatori Sociològic Internacional de l’Esport que té com a finalitat implementar 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 el context de pobresa i discriminació de la
dona, i barris de la perifèria de Barcelona amb dificultats de cohesió social. En el cas etíop, on el Programa es
materialitza en el projecte de “Nutrició i esport. L’esport ens fa iguals”, a partir de l’anàlisi del context existent a
la ciutat de Wukro s’estableixen els objectius orientats a transformar l’impacte de les variables pobresa i gènere
en els infants.
El Programa es fonamenta en la premissa que els infants 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)

Objectiu
L’objectiu per als 3 anys9 d’execució del programa és empoderar 100 nens i nenes de la ciutat de Wukro per
fer front a les amenaces estructurals del context, utilitzant la pràctica esportiva com un instrument d’educació
integral per a la prevenció i vehiculació social, subministrant al mateix temps un complement nutricional diari
com a garantia d’una òptima condició física i intel·lectual.
El projecte, que va començar l’any 2013, pretén afavorir el potencial de l’esport i l’activitat física com a marc
per al desenvolupament psicològic i social.

Nenes i nens participants en
el projecte “Nutrició i esport.
L’esport ens fa iguals”

9 Inicialment estaven previstos 5 anys de programa, però si s’hi arribés es faria en tot cas en el marc d’una segona fase que incorporaria els aprenentatges
dels tres primers anys.
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Activitats
Durant l’any 2012 es van posar les bases conceptuals i operatives del Programa que a Etiòpia desenvolupa el Departament d’Esport i Joventut de
l’administració local de Wukro amb el suport del
Saint Mary’s College que cedeix els espais esportius.
El projecte es va iniciar l’abril de 2013 amb les activitats preliminars: selecció i formació de 3 monitors/
es, selecció de 50 nens i 50 nenes de baixos ingressos d’entre 6 i 10 anys de l’escola Salaam, establiment dels protocols de coordinació i seguiment amb
la municipalitat de Wukro, institució col·laboradora,
i concreció de la metodologia d’execució de les activitats. I va continuar amb l’adquisició del material
esportiu i distribució de l’equipament individual (samarreta del projecte), l’inici dels entrenaments tres
dies a la setmana i el corresponent suport alimentari
per tal que els infants puguin desenvolupar harmònicament el seu potencial social, físic i intel·lectual
i la posada en marxa de mecanismes per implicar
i fomentar la participació de la comunitat des d’un
inici10.

Durant l’any 2014 es van produir les incidències
següents:
- Aprofitant la marxa d’un entrenador i d’una
entrenadora es va decidir seleccionar-ne solament una de nova i passar de 3 a 2, ja que el
desenvolupament de les activitats ho permetia.
- Es va elaborar i posar en pràctica un full de ruta
que contemplava:
• Crear un clima divertit i respectuós,
adequat a l’educació en valors a través de
les activitats esportives.
• Establir unes pautes mínimes d’higiene.
• Establir programes esportius d’acord amb
les edats dels i les participants.
• Formar els monitors en les particularitats
del model.
• Fidelitzar els infants amb el programa.
• Ampliar els espais i àmbits d’aprenentatge
i posada en pràctica de les capacitats socials
i habilitats per a la vida que els infants van
incorporant.
Per a l’avaluació es preveu aplegar informació dels
infants per tal de valorar els avenços en les diverses variables que preveu el projecte i avaluar-lo
també en base a les valoracions qualitatives dels
responsables de les activitats i de les valoracions
obtingudes a partir dels grups de discussió amb
les famílies.

Fent l’àpat després de l’activitat esportiva

10 Per a més informació cliqueu Memòria 2013 a www.adia-ong.org
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UN VIATGE A ETIÒPIA
El dia 30 de març es disposen a marxar cap a Etiòpia dos membres de la nostra entitat per dur a terme les
tasques anuals de seguiment dels projectes.
Sempre hi anem amb una planificació de visites amb les contraparts, ja que s’han d’aprofitar els dies al màxim
i és de l’única manera que podem aconseguir que les contraparts recopilin informació suficient per poder fer
una valoració. Encara que normalment patim algunes petites variacions horàries.
En aquestes reunions els temes a tractar són sobre el projecte en general, pressupostos, informes de seguiment, observacions, valoracions i canvis de tot plegat amb les persones responsables de les contraparts, tant
de WSDP com de les Daughters of Charity.
La nostra primera parada va ser la visita a la fàbrica de faffa, proveïdora del cereal famix que és la base de la
ració seca. Allà ens vam reunir amb el senyor Berhanu Mosissa, director de desenvolupament de negoci, de
vendes i màrqueting d’investigació de la companyia Faffa Food Share Company S.D. Vam tenir l’oportunitat de
compartir una estona amb el director general de la fàbrica i el senyor Berhanu per intentar ajustar la despesa
d’aquesta part del projecte i fem saber la situació al proveïdor del moment econòmic en què ens trobàvem.
Van entendre perfectament els motius pels quals demanàvem aquest ajust i ens van concedir una rebaixa en
el cost del cereal i una nova proposta de repartició d’aquest, que seria de dues comandes anuals, la qual cosa
ens permetria també un ajust en el cost del transport, perquè el reduíem a la meitat.
En ser la resposta positiva, vam poder tancar el tema favorablement per a totes les parts: per un costat al
proveïdor li reduíem el nombre de viatges cap a Alitena (un llarg viatge amb unes condicions de carretera molt
dolentes), a nosaltres ens suposava un estalvi fer dos únics transports i per a la contrapart d’Alitena també era
favorable, així tenien més marge i millor previsió de l’estoc del producte.
Els dies posteriors no van parar les reunions amb les contraparts, era important visitar-les totes per diferents
motius, el primer perquè ens agrada mantenir un contacte proper com pot ser in situ. Es van plantejar els
reajustaments necessaris per poder assegurar un any més el projecte i en aquest punt la decisió de reduir el
nombre de beneficiaris de Wukro va ser un tema a tractar, ja que era una de les condicions que s’havien pres
en posteriors reunions amb la Junta Directiva, arran dels informes rebuts de la millora de la zona. Posteriorment
vam visitar els centres de Salut. El funcionament en els centres és excel·lent, el grup de persones que l’executa
són expertes en la seva feina i això permet que funcioni perfectament.
Durant aquest dies també vam fer diverses visites a l’escola de St. Mary on es duu a terme el projecte de
Nutrició i esport “L’esport ens fa iguals”. Durant aquests dies vam seguir els entrenaments, àpats i vam tenir
l’oportunitat de conèixer les persones encarregades de fer-lo possible.
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Un cop a Alitena vam trobar-nos amb la grata sorpresa que el nou centre de salut que havíem visitat en el nostre viatge al desembre de 2011
i que tot just s’estava començant a construir, finalment estava acabat.
És diumenge dia 6 d’abril i fem l’última visita que tenim pendent a
Mekele amb la coordinadora sister Medhin; la visita va bé, la informem
de tot el que li vam deixar dit a la sister Meaza i, alhora, li demanem
que siguin una mica més específics en els informes. Ens van oferir com
sempre compartir dinar amb elles i quina va ser la nostra sorpresa
quan vam saber que la sister que havia executat durant temps el projecte d’Alitena estava destinada a Mekele, sister Desta.
Últim dia per a acabar d’enllestir temes, aquella tarda va ser l’única

Sister Meaza, nova responsable del
programa a Alitena

estona que el nostre amic Ángel Olaran va poder estar per nosaltres i
ens va comentar la situació actual de la zona. Aquella seria la nostra última nit per compartir amb la gent que
durant aquests deu dies havia sigut la nostra família.
Els comiats són durs, sentiments dels que es queden i dels que marxem i sobretot agraïment a tots ells per, un
cop més, acollir-nos aquest dies.
Dia 8 d’abril, avui toca matinar per la nostra tornada cap a casa, abans però ens quedarà un dia sencer a Addis
Abeba amb la companyia d’un noi guia que ens van aconsellar des de St. Mary, el seu nom és Fekadu. Aquest
noi havia viscut durant força temps al País Basc formant-se en turisme i havia tornat a Addis per crear la seva
pròpia empresa de turisme i de moment ens explicava que li anava força bé.
També ens comentava la visió que ell havia adquirit sobre el que volia dir tenir una feina, després de la seva
estada al País Basc. El compromís, les obligacions, la puntualitat eren valors que difícilment tenien el mateix
sentit aquí a Etiòpia que allà a occident. Fins i tot estava una mica molest en aquest sentit amb la seva gent ja
que no entenia com no es podien assolir aquestes premisses tan bàsiques.
La visita per Addis ens va resultar molt interessant, vam tenir la gran sort que en Fekadu parlava perfectament
el castellà i ens va ajudar molt.
Resum d’un bon viatge en el qual hem aconseguit molts dels objectius que ens havíem marcat i per suposat ja
estem pensant en el proper viatge!!!
Més informació clicant adia@adia-ong.org
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EDICIONS SOLIDÀRIES
L’any 2013 va ser el del llançament d’una nova iniciativa, la posada en marxa d’una col·lecció editorial anomenada Edicions Solidàries. Aquesta editorial, impulsada des de la pròpia ADIA i des de la Fundació del Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona, publica treballs de caràcter solidari, humà i amb un clar contingut en valors
que els seus autors cedeixen de manera altruista. Edicions Solidàries col·labora en la difusió de l’acció solidària
arreu, cerca consolidar la seva activitat amb el patrimoni cultural i, finalment, es proposa aconseguir recursos
econòmics de suport a la tasca desenvolupada per ADIA.
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se’n van editar 700 exemplars. Aquest “quadern de viatge d’un mal viatger”,
com ell mateix el defineix, ens proposa aproximar-nos a la regió del Tigray,
al nord d’Etiòpia, des d’una mirada realista, discreta i sincera que no amaga
l’admiració per l’àrdua tasca transformadora del missioner basc Ángel Olaran i
per la pròpia tasca que desenvolupa l’associació ADIA.
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Aquest any 2014 es va editar el segon llibre de la col·lecció Edicions Solidàries
escrit per en Jaume Mora i que porta per títol El color del hilo. Se’n van editar 500
exemplars i per a l’any 2015 ja hi ha previstes diverses presentacions. L’autor ens
explica de manera valenta i sincera el procés d’adopció que va viure i ens acosta
al seu món més íntim personal i professional. Tal com s’esmenta al llibre “este libro

es mucho más que una historia personal narrada ágil y envolvente, mucho más
que una cuidada y sensible descripción de un viaje personal. Es pasión”. “Pasión
hecha libro que seducirá al lector desde el primer momento, ayudando a su vez,
a todos aquellos que estén viviendo un viaje parecido a sentirse menos solos en
su camino”.

Tota la recaptació aconseguida amb la venda dels llibres es destina íntegrament als diferents programes de
desenvolupament als quals ADIA dóna suport a la regió del Tigray. Els llibres es poden adquirir en alguna de
les diverses presentacions programades, directament a la seu de l’Associació o reservar-los també a través de
l’adreça electrònica adia@adia-ong.org
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Durant l’any 2014 s’han dut a terme diverses activitats de sensibilització per tal de donar a conèixer la tasca que ADIA desenvolupa juntament amb les organitzacions locals etíops i per difondre
la realitat que es viu a la regió del Tigray:
GENER
R
GENE

3 4

DESEMBRE
BRE
DESEM

29 30
JUNY

8

Els dies 3 i 4 de gener de 2014, i els dies 29 i 30 de desembre de 2014, el
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i ADIA van celebrar a les instal.lacions del
CEM la Mar Bella (Av. Litoral, núm 86-96 de Barcelona), la 2a i 3a edició del Nadal Esportiu, respectivament. Aquesta activitat s’adreça a nens i nenes d’edats
entre 5 i 13 anys que van poder gaudir durant tot el matí (9h a 14h) de diverses
modalitats esportives. La inscripció va ser de 2 euros al dia per nen/nena. En la 2a
edició hi van participar un total de 200 nens i nenes, i a la 3a, un total de 160 nens
i nenes. Tot el que es va recaptar de les inscripcions va anar adreçat als projectes
d’ADIA ADIA.

El dia 8 de juny de 2014 es va celebrar a l’Escola Bressol Gespa de la UAB el XIIIè
Arròs Solidàri. L’acte, organitzat per l’AdiaGrupCerdanyola, va ser un èxit que va aplegar unes 175 persones. Els fons recaptats es van destinar als projectes d’ADIA.

2014
Arròs Solidari
NOVEMBRE

30

DESEMBRE

20

Arròs Solidari 2014

El dia 30 de novembre de 2014 va tenir lloc al Teatre Ateneu de Cerdanyola
l’engrescadora representació teatral de la versionada Caputxeta Vermella de la má del
Grup de Teatre de l’AMPA Escola Saltells Capaquí teatre i la participació del fantàstic mag
IGOR. Tot el que es va recaptar de la venda d’entrades va anar adreçat als projectes d’
ADIA.
Fer esment que el dia 20 de desembre de 2014 es va celebrar el V Mercat Solidari
de Tardor. El Mercat es va poder fer gràcies a la col·laboració de Danniel Brunni dissenyador català que va fer una donació de roba nova per a la seva venda. Aquesta activitat
està emmarcada en els actes de la Tardor Solidària de Cerdanyola. ADIA es planteja la
participació com una oportunitat per a fer difusió i sensibilitzar a la població de Cerdanyola sobre les desigualtats Nord-Sud i de la realitat que es viu a Etiòpia i al Tigray, per
informar dels projectes desenvolupats per l’associació i per recollir fons per a la seva
execució.
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Presentacions d’Edicions Solidàries:
Del primer llibre solidari de la col·lecció Edicions Solidàries Vindrà un blanc i se’t menjarà es van dur a terme
les presentacions següents:

a la ciutat de Barcelona el dia 30 de gener de 2014
a la sala d’actes de l’Espai Avinyó. El llibre el va presentar
l’escriptor i periodista Màrius Serra, a l’acte també hi van participar en Jordi Boladeras (escriptor), en Jaume Mora (president de la Fundació del CEEB) i na Victòria Draper (presidenta
d’ADIA). A la presentació van assistir-hi unes 80 persones.

GENER

30
Presentació del primer llibre
d’Edicions Solidàries a
l’Espai Avinyó de Barcelona

FEBRER

13

a la població de Vallirana el dia 13 de febrer de 2014 a la sala d’actes de la Masia
Molí de Can Batlle, seu de la Regidoria de Cultura i Esports. La presentació va anar a càrrec
de Francesc Oller que és un valliranenc membre de l’Associació Amics de Vallirana, també
hi van participar Victòria Draper, presidenta d’ADIA i el propi escriptor Jordi Boladeras. A la
presentació van assistir-hi unes 30 persones..

MARÇ

a la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca el divendres 14 de març de
2014. El llibre el va presentar el periodista Aureli Vázquez amb la participació de l’escriptor
Jordi Boladeras i la presidenta d’ADIA, Victòria Draper. A la presentació van assistir-hi unes
25 persones..

JUNY

als jardins de Ca n’Ortadó de Cerdanyola del Vallés el dia 12 de juny de 2014. La presentació es va fer en el marc del programa Primavera Solidària i va ser a càrrec de la catedràtica
d’Antropologia Social i Cultura Teresa San Román, de la presidenta d’ADIA Victòria Draper i
del propi escriptor Jordi Boladeras. A l’acte van assistir-hi unes 30 persones.

14
12

El mes de desembre de 2014 es va editar el segon llibre de la col·lecció Edicions Solidàries escrit per en Jaume Mora i que es titula El color del hilo. Durant l’any 2015 se’n faran diverses presentacions (durant el primer
trimestre ja se n’han fet dues, una a l’Aula Gastronòmica del Mercat de la Boqueria i l’altra a la sala Tísner del
Centre Cívic Cotxeres Borrell).
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ETIÒPIA A LA XARXA ANY 2014
Gener
El govern d’Etiòpia fa de mitjancer en les converses de pau entre el govern del Sud Sudan i les faccions
rebels. Etiòpia acull un nombre important de refugiats sudanesos.
El Ministre d’Afers Exteriors de Xina s’entrevista amb el seu homòleg etíop a Addis Abeba per tal d’enfortir les
relacions entre els dos països. La inversió Xina a Etiòpia i a l’Àfrica en general és molt important.
Febrer
Human Rights Watch, Survival y altres onegés denuncien que Etiòpia està expulsant prop de mig milió de bodis y kwegus de la Vall de
l’Omo cap a camps de reassentament per convertir les seves terres
en plantacions comercials per a l’exportació de la canya de sucre.
Març
El canvi climàtic expandeix la malària cap a terres més altes. En
Localització Vall de l’Omo
la regió etíop de Debre Zeit, entre els 1.610 m i els 2.415 m, uns
37 milions de persones (aproximadament el 43% de la població del país) viuen en àrees rurals amb risc de
major exposició a la malària en un clima més càlid.
Abril

Penes per homosexualitat a l’Àfrica

El govern etíop no va autoritzar dues protestes contra la població
gai i assegura que no recolza els moviments homofòbics que s’han
anat succeint en el país i en tota l’Àfrica. En una regió on es castiga
l’homosexualitat amb fins a 15 anys de presó és una decisió esperançadora.
Maig
Segons el govern etíop 9 persones han mort i 70 han resultat ferides en violents disturbis a tres universitats de la regió d’Oromia.
Els estudiants protestaven contra els plans d’expansió de la capital
Addis Abeba, que asseguren usurparia terres pertanyents al poble
Oromo.
El premier xinès Li Keqiang es va reunir a Addis Abeba amb el president d’Etiòpia, Mulatu Teshome, per tal de
reafirmar la cooperació de la Xina en la construcció de ferrocarrils i carreteres, manufactures, finances i parcs
industrials.
Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96 / 08005 Barcelona
Tel. 93 692 72 74 / 93 219 32 16 / adia@adia-ong.org / www.adia-ong.org

22

MemÒria 2014
Sindicats d’Etiòpia creen un Comitè Nacional de Dones per impulsar la defensa dels drets de les treballadores,
la seva organització sindical i la democratització dels sindicats.
L’esperança de vida augmenta en dues dècades nou anys als països pobres. L’augment més important és a
Libèria (de 42 a 62 anys), Etiòpia (de 45 a 64), les Maldives (de 58 a 77) i Cambodja (de 54 a 72).
Juliol
Etiòpia com a exemple: la mortalitat de menors de cinc anys es va reduir en un 47% entre 2000 i 2011, la
mortalitat materna en un 22% i l’atenció primària comunitària per a dones i infants es va ampliar amb 40.000
treballadors/es de la salut.
Segons el Comitè per a la Protecció de Periodistes, diversos periodistes i activistes etíops, empresonats des del
mes d’abril, han estat condemnats entre vuit anys i cadena perpètua per delictes de terrorisme.
El primer ministre de la Xina es va tornar a reunir amb el
president d’Etiòpia, aquesta vegada a Beijing.
Durant la primera Cimera de la Nena, organitzada a Londres pel Regne Unit i Unicef, Etiòpia va anunciar accions
dirigides a eliminar el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina (MGF) per a l’any 2025.
El missioner Ángel Olaran rep el títol de doctor Honoris
Causa per la Universitat de Mekele, capital del Tigray, per
la seva tasca a favor del desenvolupament socioeconòmic
de la zona, a la que va arribar fa 23 anys.
Agost
Segons l’ACNUR, Etiòpia alberga prop de 630.000 refugiats
i s’ha convertit en el país africà amb el contingent més
nombrós, superant a Kenya (575.000). El conflicte al Sudan del Sud ha estat la causa principal d’aquest increment,
unes 247.000 persones.

El missioner Ángel Olaran investit doctor
Honoris Causa

En un context en què l’accés a l’aigua dolça és una qüestió de seguretat nacional, els governs d’Egipte, Etiòpia
i el Sudan han signat un acord per realitzar dos estudis sobre els efectes de la construcció de l’enorme presa
del Gran Renaixement per part del govern etíop en el Nil Blau.
Setembre
El govern vol convertir Etiòpia en un gran centre manufacturer, però s’haurà de vetllar per a la protecció dels
drets dels treballadors atès que empreses xineses, turques i índies ja s’han establert al país intentant aprofitarse de la ma d’obra barata.
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Octubre
Egipte, Etiòpia i el Sudan es reuneixen per escollir una
consultoría independent que avaluï l’impacte del gran embassament del Renaixement en el flux d’aigua del riu Nil al
seu pas per Egipte, que tem perdre una quarta part dels
seus recursos hídrics quan el 98% de la seva població viu
a la vall del Nil.
Amnistia Internacional (AI) denuncia la persecució dels
oromo, el grup ètnic més nombrós d’Etiòpia (representa el
40% de la població), per tal d’eliminar la seva “dissidència”.

Obres de l’embassament del Renaixement

A la regió del Tigray grans extensions de terreny estan tornant a la vida gràcies a la plantació d’arbres i plantes, a la
restricció del pasturatge i a la construcció de terrasses per
aturar l’erosió del sòl. Segons el World Resources Institute,
s’han restaurat ja més de 224.000 ha.

Desembre

Membres de la tribu Oromo

Tretze països van obtenir el reconeixement de la FAO pel seu progrés en la lluita contra la fam: Brasil, Camerun, Etiòpia, Filipines, Gabon, Gàmbia, Iran, Kiribati, Malàisia, Mauritània, Maurici, Mèxic i Uruguai.
L’empresa italiana Calzedonia segueix els passos d’H&M i trasllada part de la seva producció a Etiòpia.
El missioner Ángel Olarán, amb el suport d’alguns xefs d’Euskadi, promou una Escola d’Hostaleria i Gastronomia que s’ubicarà a Wukro.
Els 10 països amb major nombre de periodistes empresonats són: Xina (44), Iran (30), Eritrea (23), Etiòpia (17),
Vietnam, Síria, Egipte (12), Birmània (10), Azerbaidjan (9)
i Turquia.

El pare Ángel Olaran amb xefs bascos
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GESTIÓ ECONÒMICA
INGRESSOS

Euros

1 - QUOTES SOCIS

26.110,49

2 - DINAR SOLIDARI

3.522,00

3 - MERCAT SOLIDARI

601,33

4 - LOTERIA DE NADAL

4.632,50

5 - EDICIONS SOLIDÀRIES

2.360,00

6 - ALTRES APORTACIONS
- Fundació Agrupació Mútua

3.000,00

- Zeroset-i-més Ajuntament Santa Coloma de Gramenet

3.511,02

- Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

508,00

- Fundación Mª Francisca de Roviralta
ACTIU (€) PASSIU (€)
ROMANENT + RESULTATS
DEUTORS A COBRAR

53.493,64
13.120,82

CAIXA

2.275,26

BANCS

38.097,56
TOTALS

4.000,00

7 - SUBVENCIONS
- Fons Català Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

9.698,00

- Consejo Comarcal Andorra-Sierra de Arcos (Terol)

4.000,00

- Ajuntament de Fraga (Osca)

719,81

- Ajuntament Abrera

4.349,95

53.493,64 53.493,64

34,07
8 - INGRESSOS FINANCERS

TOTALS

67.047,17

DESPESES

Euros

1- SERVEIS BANCARIS

1.737,87

2- DESPESES DIVERSES

2.243,63

3- PROJECTES
- Centre de nutrició suplementària a Wukro, Agulae i Negash
- Centre de nutrició suplementària a Alitena

20.000,00*
23.902,50

TOTALS

47.884,00

*La despesa real l’any 2014 ha estat de 42.347,94 euros, però només s’han enviat 20.000,00€ degut a que hi havia un
romanent acumulat durant els darrers anys en el compte de la contrapart. Aquest romanent provenia de les diferències
anuals entre el pressupost executat i el pressupost previst.
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Quotes
Aquesta partida continua sent una de les bases dels nostres ingressos i garantia de continuïtat dels projectes.
Tot això és gràcies al compromís i esforç de molts socis i sòcies que any rere any creuen en els nostres projectes
i col·laboren amb l’entitat.

Aportacions
Un any més volem donar les gràcies a totes aquelles entitats privades que continuen apostant per un món millor
per a tothom i que amb el seu granet de sorra ens fan costat; sense la seva ajuda els projectes als quals donem
suport no podrien arribar a un nombre tan elevat de població beneficiària.

Accions per recaptar fons
Com activitats fixes continuem organitzant una vegada l’any la diada de l’Arròs Solidari, aplec d’amics i amigues
en el que gaudim plegats d’un dia fantàstic, participem en el Mercat Solidari de Tardor de Cerdanyola del Vallès
i, entre altres activitats que ja hem incorporat, destaquem la 3a Edició del Nadal Esportiu que un any més ha superat les nostres expectatives doblant la inscripció de participants. També disposem dels ingressos de la venda
de llibres de la col·lecció Edicions Solidàries i de la venda de Loteria de Nadal. Totes aquestes iniciatives suposen
uns bons ingressos addicionals que són destinats íntegrament a l’execució dels projectes de l’associació.
Aquest any hem tingut la possibilitat de desenvolupar alguna activitat més que ha ajudat a incrementar aquesta
partida com ha estat la representació teatral de la versionada Caputxeta Vermella de la mà del Grup de Teatre
de l’AMPA Escola Saltells “Capaquí Teatre” amb la participació del fantàstic mag IGOR.

Subvencions
Aquest any hem ampliat horitzons amb el registre d’una nova seu a l’Aragó que ens ha permès sol·licitar ajuts
a noves administracions públiques, i podem dir que els nostres projectes han tingut una molt bona rebuda.

Ingressos financers
Són els ingressos financers corresponents a tenir el compte corrent a CaixaBank, entitat amb la qual treballem
enviant les remeses bancàries de les quotes de les persones associades, recollint les aportacions i els donatius
que rebem d’entitats i col·laboradors, i des d’on gestionem els pagaments dels projectes que portem a terme
a Etiòpia.
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COL·LABORACIONS
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Ajuntament d’Abrera

Ajuntament de Fraga (Osca)

Consejo Comarcal de Andorra – Sierra de Arcos (Terol)

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

Fundació Agrupació Mútua

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

Fundació Roviralta

Centre de Teràpies May

ALTRES INSTITUCIONS COL·LABORADORES
Llar d’Infants Bon Dia

AMPA Escola Saltells
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Escola Bressol Gespa
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