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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 in-
closes en un fitxer automatitzat responsabilitat d’ADIA, amb la finalitat de poder enviar-vos 
la memòria anual i les comunicacions que considerem interessants trametre-us.

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 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 / 93.219.32.16

e-mail: adia@adia-ong.org

Web: www.adia-ong.org 

 

La Junta està formada per:

l Presidenta: Victòria Draper Moreno

l Sotspresident econòmic: Josep Grifoll Cazador

l Sotspresident institucional: Jaume Mora Arribas

l Secretària: Raquel Sáenz Del Campo

l Tresorer: Josep Sardà Guerrero

l Vocal: Itziar Rodríguez Rodríguez
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Benvolgudes i benvolguts,

Salutacions un any més i amb molta satisfacció, no només pels 15 anys de treball en conjunt i plegats amb 
tots i totes vosaltres, sinó també per la continuïtat de “l’essència d’ADIA”, reforçada amb les noves oportunitats 
sorgides de propostes i iniciatives encetades el darrer any, tal com ja vam comentar a la carta de la Memòria 
2012. 

En anteriors editorials, reflexionàvem sobre la situació política-econòmica- social del nostre país que de retruc 
n’afecta a d’altres com Etiòpia i les àrees del Tigray on treballem: Wukro, Negash, Agulae i Alitena. Precisa-
ment, cap al final de la memòria, trobareu un breu resum amb informacions rellevants d’Etiòpia aparegudes 
durant aquest any 2013 (voldríem que us fixéssiu en la informació del mes de setembre). 

Començàvem l’any 2013 amb dos grans reptes: donar continuïtat a la tasca habitual de l’associació i, aprofitant 
les interrelacions establertes amb altres entitats, consolidar les noves propostes iniciades l’any 2012; aquestes 
tasques s’han plasmat en:  

•  La consolidació del projecte “Nutrició i Esport” que ADIA desenvolupa a la ciutat de Wukro, conjunta-
ment amb l’Observatori Sociològic Internacional de l’Esport i el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 
(CEEB), en el marc del programa internacional que aquestes entitats duen a terme en barris marginals 
o perifèrics de dues ciutats més: Barcelona i Monterrey (Mèxic). 

•  Gaudir plegats de les noves publicacions d’Edicions Solidàries (CEEB n´és l’entitat promotora). Al des-
embre es va fer la presentació del primer llibre de la col·lecció, Vindrà un blanc i se’t menjarà /Quadern 
de viatge d’un mal viatger l’autor del qual és Jordi Boladeras. En aquestes edicions el llibre és solidari, la 
qual cosa vol dir que el 100% de l’import que se’n paga es fa en concepte de donatiu per als projectes 
de nutrició infantil promoguts per ADIA.  

•  Un nou impuls a través de les xarxes socials i divulgatives amb la renovació de la nostra web.

•  Projectes de reforç nutricional als infants menors de 5 anys i capacitació de les mares per  garantir la 
millora de la salut dels seus infants.

•  El seguiment d’anteriors projectes: microcrèdits per a dones, desenvolupament rural agrícola i treballs 
en la millora de la llera del riu i producció agrícola urbana a la ciutat de Wukro.

Fer esment també que mantenim les relacions amb les entitats i administracions locals etíops i que el nostre 
apreciat Àngel Olaran continua teixint xarxes d’enteniment en aquest període difícil per a tothom.

Agrair-vos que junts fem camí per millorar aquest món diferent, 
divers, però no desigual.

L’ANY DELS 15 ANYS D’ADIA 



Memòria 2013

Domicili: Avda. Litoral 86-96 / 08005 Barcelona
Tel. 93 692 72 74 / 93 219 32 16 / adia@adia-ong.org / www.adia-ong.org

03

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 

pal·liar els efectes i treballar en les causes de la 

inseguretat 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 2013 

de cada 10 euros, 9,71 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. 

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, Nutrició i es-

port, programes de microcrèdit i altres, un total de 

1.150.547 euros (l’any 2013 es van invertir 84.775 

euros).  Una altra dada imprescindible per compren-

dre la important tasca que ADIA ha dut a terme du-

rant tots aquests anys és el nombre total de menors 

de 5 anys que s’han beneficiat dels Programes de 

nutrició suplementària (17.651) 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 com-

parteix interès per a la promoció dels valors espor-

tius i de la seva transcendència formativa.
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TIGRAY / ETIÒPIA 

Ja fa més de 15 anys que treballem en diversos projectes de seguretat ali-

mentària 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 (woredas1) 

i aquests en municipalitats (kebeles2). 

A continuació s’adjunten diverses dades d’Etiòpia, publicades ja a la Memòria 

d’ADIA de l’any 2012, que permeten contextualitzar els projectes que hem dut 

a terme tant en termes geogràfics i demogràfics com des d’un punt de vista 

més social i humanitari. Ens ha semblat interessant recordar 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: 

Demografia i p oblació

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.  Per diverses raons és una 

de les regions que presenta un índex més alt de pobresa del país: per les greus conseqüències demogràfiques 

i econòmiques fruit 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 globalment generen una situació insoste-

nible que es tradueix en una persistent inseguretat alimentària, especialment pels infants i la població més 

vulnerable. 

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 Negash a 15 quilòmetres al nord. Alitena és una petita població 

situada més al nord, a només 7 quilòmetres de la frontera amb Eritrea.

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.

Vista general 
dels voltants 
de Negash

Habitatge 
al kebele de 

Negash



Memòria 2013

Domicili: Avda. Litoral 86-96 / 08005 Barcelona
Tel. 93 692 72 74 / 93 219 32 16 / adia@adia-ong.org / www.adia-ong.org

06

ORGANITZACIONS LOCALS AMB LES 
QUE TREBALLEM:

Ambdues organitzacions, el Programa Social de Des-

envolupament de Wukro (WSDP) i el Departament 

de Desenvolupament Rural de St. Mary’s College 

(DRDP), són entitats que actuen sota el paraigües 

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

Diocese Catholic). Mentre que el WSPD és una ins-

titució sense ànim de lucre que treballa amb la fina-

litat de contribuir a cobrir les necessitats bàsiques 

dels habitants de Wukro per mitjà de projectes de 

desenvolupament que minimitzin els efectes de la 

pobresa extrema a la zona, i a la vegada contribuei-

xin a transformar-ne les causes, el Departament de 

Desenvolupament Rural de St. Mary’s College, lide-

rat per tècnics agrònoms formats a l’escola tècnica 

de St. Mary i exbeneficiaris del programa d’orfes 

d’aquesta, és també una institució sense ànim de 

lucre que comparteix els mateixos objectius, però 

en l’àmbit de la població rural. Gran part dels pro-

jectes d’aquest departament, finançat 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 modificant el paisatge 

erm i sec de la regió. La majoria dels projectes de 

les dues organitzacions se centren en el benestar i 

desenvolupament dels infants orfes de la població 

i de les dones caps de família. D’altra banda, tots 

els projectes s’implementen des d’una perspecti-

va 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 suplementària 

a Wukro, Negash i Agulae i del disseny i execució 

dels programes d’agricultura urbana; el DRDP és qui 

s’encarrega dels programes de desenvolupament a 

les zones rurals, i el Saint Mary’s College és qui ac-

tua com a contrapart d’ADIA en el projecte de Nu-

trició i esport.

Daughters of Charity:

La congregació porta a terme diferents programes 

socials de desenvolupament per fer front a les im-

perioses necessitats de les comunitats locals. Ac-

tualment, la congregació porta 17 projectes al 

Tigray que inclouen 4 clíniques, dos centres de 

promoció de la dona, 3 jardins d’infància, un pro-

jecte d’infants al carrer que dóna suport a orfes i 

infants vulnerables a Mekelle, dos hostals per noies, 

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)

acollida a persones grans i discapacitades i ajuda a 

tractaments mèdics a dones que pateixen fístula. 

S’encarreguen de l’execució i seguiment del Progra-

ma de nutrició suplementària que es va començar 

a implementar a Alitena l’any 2008. Les germanes 

destinen el 100% dels fons obtinguts a les diverses 

iniciatives a les que donen 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 uns 

1.010,28 km2 i 116.014 habitants. 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 teff4, 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 i de 

la reduïda grandària de les parcel·les que no supe-

ra les 0,62 ha de mitjana per família a la woreda 

de Kelte-alwaelo 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 anys i agreujat pel canvi climàtic, 

un dèficit d’aliments crònic que provoca una for-

ta dependència de l’ajut alimentari internacional, 

de les remeses de l’estranger i de les oportunitats 

de treball puntual a la ciutat. Segons un estudi de 

l’Oficina de Finances del Tigray, a la woreda d’Irob 

la població ha d’afrontar escassetat d’aliments du-

rant gairebé 7 mesos l’any.

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, entre 

elles l’acceleració de la degradació dels camps de 

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

van esdevenir orfes; ancians que no tenen ningú 

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

dona és la cap de família.

La situació existent afecta especialment els 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. Un estudi d’aquest mateix any de la 

Programa 
de nutrició 

suplementària: 
Cente de Salut 

de Negash 
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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.

1.
Actualment, una mica més 

de 2 de cada 5 infants mostren retard 

en el creixement5.
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.

Partint 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 gairebé 15 anys el Programa de nu-

trició suplementària a la regió del Tigray.

Programa de nutrició 
suplementària: 

centre de distribució 
de la ració seca al 

centre de salut de la 
ciutat de Wukro

Comissió Econòmica per Àfrica de les Nacions Unides i el Programa mundial d’alimentació resumeix molt cla-

rament en 10 punts el cost social i econòmic de la desnutrició en el país: 

5 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. Hi ha qui ho tradueix per “raquitisme”.
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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, higie-

ne 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 kebe-

les visiten els respectius centres de salut i se sotme-

ten a una revisió mèdica on es comprova si complei-

xen 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)

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 2013, 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). Dels 
infants admesos, al voltant d’un 60% eren menors 
de dos anys, un 32% es trobava a la franja d’edat  
entre els 2 i 3 anys i només un 8% havia complert 
els 4 anys.

Programa 
de nutrició 

suplementària: 
mesura de pes 

i alçada

Distribució
La distribució del suplement alimentari es fa se-
tmanalment 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 suplement alimentari, anomenat comer-
cialment Famix6, s’adquireix al propi país, complint 
amb la premissa de potenciar les capacitats locals i 
contribuir al desenvolupament d’aquestes.

Programa de 
nutrició 

suplementària: 
mares i infants 

esperant la distribució 
de la ració seca 

a la localitat 
de Negash.

6 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%, geix 7%, hidrats de carboni 70%, energia 400 kcal.
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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 assolei-

xen 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 sufi-

cients perquè els infants recuperin en tres mesos un 

pes apropiat i siguin més resistents a les malalties.  

Programa 
de nutrició 

suplementària: 
clínica d’Alitena 

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 2013, 843 infants, que ve a represen-

tar un 35,1% 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.

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 nutri-
tiu. 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 agents transmissors de 
la formació rebuda cap a la resta de la comunitat. 
Els principals temes tractats a les capacitacions 
són:
l Conceptes bàsics sobre una dieta equilibrada i

productes alimentaris locals que poden cobrir les 
necessitats nutritives; informació sobre hidrats de 
carboni, proteïnes, vitamines i aliments rics en mi-
nerals.

l Els símptomes de la malnutrició i informació sobre
malalties causades per la manca d’una dieta ade-
quada.

l Higiene personal i sanejament. Maneig de les
deixalles.

l Les conseqüències del consum d’aigua contami-
nada i les malalties associades. Maneig de l’aigua 
de boca.

l Prevenció i control de malalties diarreiques, infec-
cions respiratòries, otitis i conjuntivitis. 

l Mètodes d’alimentació dels infants; allargament de
la lactància.

l Prevenció del VIH/SIDA, malària i tuberculosi.
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Resultats

Durant l’any 2013 el projecte s’ha dut a terme tal i 

com estava previst, assolint els objectius del Progra-

ma  en reduir-se la mortalitat i morbiditat associada 

a la desnutrició moderada. S’ha arribat a la xifra de 

2.400 infants beneficiats per la distribució del su-

plement nutritiu (800 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 2.318, 

un 96,58%, han aconseguit una bona relació pes/

edat i 82 van decidir abandonar el programa per 

causes diverses (per canvis de domicili o per consi-

derar que ja no era prioritària la participació). 160 

infants van necessitar més d’un trimestre de trac-

tament per arribar a una relació pes/edat òptima.  

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 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. 

Programa 
de nutrició 

suplementària: 
registre de les 
dades de pes 
i alçada dels 

infants 

Detall per a cada població* dels resultats dels nens i nenes participants

>3 kg

266

98

99

463

Wukro

Negash

Agulae

Total

1-2 kg

73

75

78

226

740

398

382

1.520**

Centre
Progrés

Total
2-3 kg

401

226

204

831

* Nota: no es disposa de les dades desglossades per la població d’Alitena
 **Nota: s’han produït 80 abandonaments.
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L’atenció mèdica ha suposat un gran impacte en 

la millora de l’estat de salut dels infants. El Progra-

ma va donar assistència mèdica a tots els infants, 

d’aquests van requerir tractament mèdic addicio-

nal en els respectius centres de salut 843 (678 de 

Wukro, Agulae i Negash i 165 d’Alitena), aquesta 

xifra representa una reducció respecte a l’any 2012. 

Gràcies al seguiment mèdic s’ha pogut comprovar 

com la desnutrició facilita l’aparició de malalties i 

com la seva severitat està directament relacionada 

amb els recursos de la família.

Un dels punts forts del Programa és el d’estar ali-

neat amb les polítiques públiques de salut, això ha 

permès que l’atenció mèdica donada complemen-

tés el Pla nacional de vacunació en el cas d’aquells 

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

subministrant-los la vacunació pendent.  

Infeccions respiratòries

Conjuntivitis

Malaltia d’oïda

Malaltia pell

Diarrea

Alres

TOTAL*

176

84

7

15

380

16

678

Per Wukro, Agulae i Negash la freqüència de 
les malalties observades ha estat la següent:

L’educació per a la salut  oferta a les 2.400 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.

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 Develop-

ment Program, WSDP, o Rural Development Pro-

gram, 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 2013 es va fer 

un primer viatge de seguiment al març i un segon 

a finals d’agost. 

El govern municipal de Wukro també en fa el segui-

ment i l’avaluació a través d’una Agència de Desen-

volupament que dóna aquest servei de forma gra-

tuïta i obligatòria. Aquesta mateixa oficina vetlla per 

la coordinació, sostenibilitat i complementarietat 

entre els diversos projectes que les ONGs desenvo-

lupen en el municipi.

Nutrició i esport: 
reunió de segui-

ment del projecte 
entre membres 

d’ADIA, membres 
de la contrapart i 

equip tècnic.

*Nota: no es disposa de les dades desglossades del Centre de
Salut d’Alitena.

Famílies 
rentant-se les 
mans abans 
d’entrar al 

Centre 
de Salut
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Imatges del 
mercat de 

Wukro

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 pro-

jectes de desenvolupament que s’han executat con-

juntament amb el Departament de Desenvolupa-

ment Rural de Wukro i que busquen augmentar els 

mitjans de vida sostenible de les famílies i, per tant, 

els seus ingressos: 

l  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.

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

microcrèdits 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 autoconfiança i  la seva seguretat enfront dels homes i 

la comunitat. 

Carrers de 
la ciutat de 

Wukro

l  El tercer i últim precedent fins ara ha estat el Projecte de desenvolu-

pament urbà a la ciutat de Wukro, adreçat a la població més vulnerable 

(340 famílies previstes) que tenia per objectiu augmentar els seus in-

gressos 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. 

Els recursos 
proporcionats a la població 

beneficiària del programa com 
les vaques, gallines o estables, 
eren com a microcrèdits que la 
comunitat oferia als receptors. 

Aquests havien de retornar-lo ja 
sigui en efectiu o amb treballs 

comunitaris (com la construcció 
dels estables del mateix projecte). 

L’efectiu retornat dels 
microcrèdits s’inverteix 
de nou en la comunitat.
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7 Malgrat els esforços del govern etíop, la pobresa i la inseguretat alimentària se 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. 

Aquest darrer projecte va tenir una durada de 3 anys i va finalitzar l’abril de 2011 amb un molt bon impac-

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

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

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

de retorn dels crèdits i a dia d’avui en què la continuïtat del projecte és en mans de l’Agència de Desenvolupa-

ment de l’administració municipal la situació és la següent:

l  Els crèdits pels 4 pous es continuen retornant lentament, les 60 famílies beneficiàries de les  15 ha irrigades

han retornat aproximadament un 30% del cost, aquests fons els gestiona i redistribueix l’entitat municipal 

Micro and Small Enterprises Development Agency (MSEDA) de la ciutat de Wukro com a responsable del 

comitè de seguiment del projecte. 

l  De les 11 famílies que van rebre vaques, 10 ja van retornar el crèdit, l’altre no va poder perquè se’ls va morir

l’animal. De 13 vaques que van rebre dues cooperatives, dues van morir i les altres 11 van ser venudes per 

la MSEDA quan les cooperatives es van dissoldre.

l  El crèdit de les aus ja es considera retornat des d’un inici amb l’aportació feta per les 202 famílies benefi-

ciàries amb la construcció dels estables.

Vaques distribuï-
des en el Progra-
ma de desenvolu-

pament urbà

Nova proposta ajornada

A la memòria del darrer any es comentava que s’estava estudiant una nova proposta amb la RDP (Saint Mary 

School) d’àmbit rural que pretenia complementar i reforçar l’acció de l’anomenat Programa xarxa de seguretat 

productiva (PSNP)7 que desenvolupa el govern estatal a diversos indrets del país amb el suport de governs locals 

i organitzacions no governamentals. Malauradament atesa la manca de recursos s’ha hagut d’ajornar sine die 

la formulació d’aquest projecte.

Treballs 
comunitaris de 

reforestació
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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 dife-

rents: 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 de 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

Objectiu

L’objectiu per als 5 anys d’execució del programa és empoderar a 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’abril de 2013, pretén afavorir el potencial de l’esport i l’activitat física com a marc 

per al desenvolupament psicològic i social.

4.  Ajuda i actitud solidària

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

Diverses imatges 
del projecte 

“Nutrició i esport. 
L’esport ens fa 

iguals”
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Activitats
Durant l’any 2012 es van posar les bases concep-
tuals i operatives del Programa que a Etiòpia des-
envolupa 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 acti-
vitats preliminars: 
l  selecció i formació de 3 monitors/es; un dels 

components estratègics del programa és la ca-
pacitació dels docents responsables de dinamit-
zar les pràctiques esportives, ja que la capacitat 
de l’esport per transmetre i ensenyar habilitats 
per a la vida dependrà de la seva capacitat per 
fer-ho. 

l  selecció de 50 nens i 50 nenes de baixos ingres-
sos d’entre 6 i 10 anys de l’escola Salaam; 
l’escola Salaam juntament amb l’Oficina 
d’Esports i Joventut de Wukro han realitzat la 
selecció.

l  establiment dels protocols de coordinació i 
seguiment amb la municipalitat de Wukro, insti-
tució col·laboradora.

l  concreció de la metodologia d’execució de les
activitats.

El projecte va continuar amb les activitats previstes:
l  Adquisició del material esportiu i distribució de

l’equipament individual (samarreta del projecte).
l  Nens i nenes entrenen tres dies a la setmna i

després de cada entrenament esportiu se’ls 
ofereix un àpat. El suport alimentari es considera 
fonamental per tal que els infants puguin desen-
volupar harmònicament el seu potencial social, 
físic i intel·lectual. 

l  Transmissió a la comunitat de la rellevància del
projecte, no tant per la seva vessant esportiva 
com pels processos educatius integrals que fo-
menta: actituds, valors, comportaments i pautes 
alimentàries entre altres. Un mecanisme clau per 
aconseguir-ho és implicar i fomentar la partici-
pació de la comunitat des d’un inici, i per això es 
compta amb el suport de:  
- L’Escola de Saint Mary, amb la qual habitual-
ment col·labora ADIA des de fa ja 15 anys, és 
la contrapart d’aquest projecte i la que facilita 
l’espai per a les pràctiques esportives. Al seu 
torn es coordina també amb l’Oficina d’Esports 
i Joventut de la Municipalitat de Wukro per al 
seguiment de l’activitat.
- La Municipalitat de Wukro, a través de l’Oficina 
d’Esports i de Joventut, que ha participat en la 
selecció dels 3 entrenadors i dels 100 infants i 
col·labora en el seguiment de les activitats amb 
dos tècnics. L’articulació amb la municipalitat 
aporta visibilitat, replicabilitat i sostenibilitat al 
projecte. 
- L’Escola Saalam de primària que ha facilitat la 
selecció i participació de 50 nens i 50 nenes de 
l’escola i el seu seguiment per part de l’equip 
docent del projecte. La selecció s’ha realitzat 
en funció de la situació socioeconòmica familiar. 
L’escola fa també la valoració del rendiment 
acadèmic i es coordina directament amb els 
entrenadors i les famílies. 
- Les pròpies famílies dels infants que es reunei-
xen periòdicament amb els entrenadors per fer 
la valoració del projecte.

Nutrició i esport: 
imatges de 

presentació del 
projecte i de tots 

els infants 
participants 
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CARTA D’EREMIAS
Intentaré explicar tal com ho recordo els meus primers contactes i posterior relació amb ADIA des que l’associació 

va ser creada a Wukro. De fet em vaig apropar a ADIA a partir de la creació del club de futbol que portava el 

seu nom l’any 2001 del nostre calendari, o bé l’any 2009 en el calendari estranger. Abans de la creació del Club 

ADIA, en un inici, jo ja havia estat jugador del club FIBIA, 6 mesos més tard també  vaig passar a jugar amb 

el club WSDP (Wukro Social and Developpment Programme) i, fins i tot, vaig arribar a ser entrenador d’aquest 

mateix club. Uns mesos més tard vaig començar a jugar amb el que considero el millor club, i la meva vida va 

fer un canvi. Jo estava molt agraït i molt content de poder participar i jugar amb el club ADIA. 

Després d’un parell d’anys jugant amb ADIA, a finals 

de l’any 2010 la meva vida es va fer una mica més 

trista ja que vaig haver de marxar de casa, deixar 

amics i família i gairebé el futbol per anar a estu-

diar Ciències de l’esport en la modalitat d’entrenador 

de futbol a la Universitat d’Aksum, a uns 200 km 

de Wukro. Malgrat la tristor inicial he de reconèixer 

que la gran oportunitat d’anar a estudiar a la uni-

versitat me la va donar la formació i valors rebuts a 

l’escola Saint Mary i l’enriquiment personal d’haver 

participat i col·laborat amb els projectes del pare 

Ángel Olaran. Després de 3 anys em vaig graduar 

i vaig decidir deixar de jugar al futbol al Club ADIA 

perquè vaig passar de ser jugador a ser professor 

(entrenador). Al cap d’un any vaig saber que ADIA 

estava organitzant un projecte esportiu a la ciutat 

de Wukro, em vaig presentar, vaig fer les proves per 

treballar-hi, vaig aprovar i vaig poder començar a 

treballar en el projecte Nutrició i esport d’ADIA. Ara 

estic molt content i molt agraït, la meva vida ha tor-

nat a canviar per segona vegada i no tinc paraules 

per explicar els meus sentiments, ja que a través 

d’ADIA he tingut l’oportunitat d’una il·lusionant feina 

en un projecte que pretén el desenvolupament de 

l’esport a la meva ciutat. 

L’equip de 
futbol 

recolzat 
per ADIA

Eremias, 
primer per 

l’esquerre, amb 
l’equip del projecte 

de Nutrició i 
esport
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UNA NOVA INICIATIVA: EDICIONS SOLIDÀRIES
L’any 2013 ha estat el del llançament d’una nova iniciativa, la posada en marxa d’una col·lecció editorial anome-

nada 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 altruistament. Edicions Solidàries col·labora en la difusió de l’acció solidària arreu, cer-

ca consolidar la seva activitat amb el patrimoni cultural i, finalment, es proposa aconseguir recursos econòmics 

de suport a la tasca desenvolupada per ADIA.

El dia 12 de desembre de 2013 es va fer la presentació a Sant Vicenç dels Horts, ciutat natal de l’escriptor i bon 

amic Jordi Boladeras, del primer llibre publicat per l’editorial Vindrà un blanc i se’t menjarà. 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 transformado-

ra del missioner basc Ángel Olaran i per la pròpia tasca que desenvolupa l’associació ADIA.

Jo
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  •
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à 
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La immensitat d’Àfrica, la diversitat d’Etiòpia, la 
singularitat del Tigre, la particularitat de Wukro 
i l’especi� citat d’ADIA com a ONGD, emmarca-
da en aquest conglomerat de realitats, constituei-
xen l’horitzó d’aquest llibre. I l’horitzó, tots ho sa-
bem, sempre és inabastable i mudable a mesura que 
avancem. Potser per això l’autor d’aquestes pàgines 
ens convida a aproximar-nos-hi des de la senzillesa 
i, � ns i tot, des d’una certa ingenuïtat. És com si 
Vindrà un blanc i se’t menjarà acollís moltes pin-
zellades naïf d’un estil característic de l’art africà. En 
un món massa sovint in� at de pretensions, s’agraeix 
una mirada realista, discreta i sincera, no exempta 
d’uns tocs de realisme màgic i d’humor. Una mirada 
que no amaga l’admiració per l’àrdua tasca trans-
formadora del missioner basc Ángel Olaran, i per 
la feina d’una petita organització catalana, ADIA, 
i de tots els col·laboradors i amics que dediquen els 
seus esforços a lluitar contra la injustícia insolidària 
mundial, i a favor de la nutrició infantil i de la mi-
llora de les condicions socials que la facin possible 
a la regió etíop del Tigre.

Jordi Boladeras Sancho 
(Sant Vicenç dels Horts, 
1960) és autor dels llibres 
de poesia Versos dispersos 
(Premi de Poesia Ciutat 
de Benicarló), Llibre d’ar-
ribades (Premi de Creació 

Literària Joan Ramis i Ramis de l’Ateneu de 
Maó), No ho sé (Premi de Poesia Joan Llacu-
na d’Igualada) i La pell de l’aire (Premi Gole-
ta i Bergantí del Masnou). També té editada 
la novel·la L’intrusista (Premi Sant Celoni de 
Novel·la Breu), el llibre de relats Negra llet 
de l’alba (Premi Especial de Narrativa Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental) i El cala-
brès d’Erill (Premi de Narrativa Curta Mossèn 
Roma Comamala de Vilabella). A més, ha 
publicat un bon nombre de contes en llibres 
col·lectius i de poemes en revistes, plaquettes i 
exposicions diverses. Actualment fa de tècnic 
de normalització lingüística i de professor de 
català per a adults des del Servei Local de Ca-
talà de Vallirana.

Etiòpia

EDICION OLIDÀRIES ED
IC
IO
N

O
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D
ÀR
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EDICION OLIDÀRIES

Vindrà un blanc 
i se’t menjarà
Quadern de viatge d’un mal viatger

Jordi Boladeras

Per l’any 2014 ja s’està treballant en el que serà el segon llibre de la col·lecció. Des de l’Editorial es treballa amb 

l’objectiu de publicar un llibre a l’any. 

Tota la recaptació aconseguida a través dels llibres va destinada íntegrament als diferents programes de des-

envolupament 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

Nadal Esportiu. El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i ADIA  van celebrar 
2ª 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 que van 
poder gaudir durant tot el matí (9h a 14h) de diverses modalitats esportives. La 
inscripció per aquesta activitat va ser de 2 euros al dia per nen/nena. En aquesta 
ocasió van participar-hi un total de 200 nens i nenes. Tot el que es va recaptar de 
les inscripcions va anar adreçat als projectes d’ADIA. 

Durant l’any 2013 s’han dut a terme diverses activitats de sensibilització per tal de donar a conèi-

xer la tasca que ADIA desenvolupa juntament amb les organitzacions locals etíops i per difondre 

la realitat del Tigray.

GENER

divendr
es4

GENER

dijous
3

Nadal Esportiu 2013

MAIG

diumenge

12
XIIè Arròs Solidàri  a l’Escola Bressol Gespa de la UAB. L’acte, organitzat per 
l’AdiaGrupCerdanyola, va ser un èxit que va aplegar unes 170 persones. Els fons recaptats 
es van destinar als projectes d’ADIA.

Arròs Solidari 2013
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NOVEMBRE

diumenge

10
Celebració dels 15 anys d’ADIA al Complex Esportiu de la Mar Bella. A la jornada hi van 
participar unes 150 persones que van poder gaudir de les actuacions de l’amic i cantautor 
asturià Gabriel Bezana i del grup Maneles i Lluïses que van col·laborar desinteressadament 
amb l’organització. A més de les actuacions, els assistents van poder reviure una àmplia re-
trospectiva dels 15 anys d’ADIA, escoltar les paraules de suport des d’Etiòpia del pare Ángel 
Olaran i homenatjar a les persones que han fet possible aquests 15 anys d’història.  

Només matí: IV Mercat Solidari de Tardor 
a Cerdanyola del Vallès. Aquesta activitat es va 
poder fer gràcies a la col·laboració de la Llar 
d’Infants Bon Dia i  l’ajut de l’AMPA de l’escola 
Saltells. Per motius d’organització en aquesta 
ocasió l’activitat es va dur a terme al pati de 
l’Escola Sant Martí. Aquesta activitat està em-
marcada en els actes de la Tardor Solidària de 
Cerdanyola.

NOVEMBRE

dissabte
16

Celebració dels 15 anys d’ADIA

Estand d’ADIA al 
IV Mercat Solidari

Celebració dels 15 anys d’ADIA

Invitació Celebració dels 15 anys d’ADIA
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DESEMBRE

dijous
12

Presentació a Sant Vicenç dels Horts del primer llibre solidari de la col·lecció Edi-
cions Solidàries escrit per Jordi Boladeras i que porta el suggerent títol de Vindrà un blanc 
i se’t menjarà. La presentació va tenir lloc a Can Comamala i va anar a càrrec  del professor 
Arcadi Oliveres, economista i president de l’ONGD Justícia i Pau, i de la senyora Mercè An-
dreu, regidora de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. A la 
presentació també hi van intervenir en Josep Sardà Guerrero, secretari general del Consell 
de l’Esport Escolar de Barcelona i Victòria Draper, presidenta d’ADIA. A la presentació del lli-
bre i posterior xerrada del professor Arcadi Oliveres sobre la “Injustícia Alimentària Mundial” 
hi van assistir un centenar de persones.

Presentació del primer llibre solidari

Presentació del primer llibre solidari
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Etiòpia a la xarxa: any 2013

Abril:   
l  Etiòpia anuncia que retira les seves tropes de Somàlia, enviades l’any 2011, davant la falta de progressos 
de la Missió de la Unió Africana (AMISOM) que lluita contra els gihadistes de Al Shabaab. 
 
l  “Abet”, la primera banda de noies d’Etiòpia canta per la igualtat. “Abet” és una exclamació en llenguatge 
col·loquial per reclamar atenció. El mateix grup es presenta en un videoclip com la primera banda femenina 
d’Etiòpia; la lletra de la cançó és un cant a la igualtat de gèneres.

Maig:   
l  El cap del Govern etíop, Hailemariam Desalegn, cessava per “ineficàcia” el seu ministre de Justícia, Berhan 
Hailu, mentrestant la policia arrestava 13 persones acusades de corrupció al més alt nivell. 

l  Segons el Banc Mundial, Etiòpia aconsegueix taxes rècord de creixement. El creixement mitjà anual del 
Producte Intern Brut (PIB) entre 2004 i 2011 va ser de 10,6%, mentre que a l’Àfrica subsahariana va ser d’un 
5,2%. Això ha permès que 2,5 milions d’etíops hagin deixat enrere la pobresa durant els últims cinc anys. El 
desenvolupament experimentat pel país va reduir la taxa de pobresa des del 38,7% en el període 2004/2005 
al 29,6% en el 2010/2011.

Manifestació 
a 

Addis Abeba
Juny:   
l  Unes 10.000 persones es van manifestar contra 
el Govern d’Etiòpia a Addis Abeba, la primera mani-
festació d’aquestes dimensions des que l’any 2005 
les protestes pel resultat de les eleccions degene-
ressin en violència i causessin la mort d’almenys 
200 persones.

l  La infecció de VIH en infants es redueix a la mei-
tat en set països de l’Àfrica subsahariana -Bostwa-
na, Etiòpia, Ghana, Malawi, Namíbia, Sud-àfrica i 
Zàmbia- des de 2009, segons un nou informe sobre 
el Pla mundial per eliminar les noves infeccions per 
VIH en infants per a l’any 2015.

l  El secretari general de l’ONU, Ban Ki-moon, de-
mana a Egipte i Etiòpia diàleg per resoldre la dispu-
ta que provoca el projecte de construcció per part 
d’Addis Abeba d’una gran presa en el riu Nil.

Macropresa 
del Renai-
xement en 
construcció
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Juliol:   
l  Durant el mes de juliol es van produir a la capital manifestacions islamistes per protestar, segons el parer 
dels organitzadors, per la ingerència del govern en l’àmbit religiós i no respectar els principis continguts en la 
Constitució del país. Segons el cens de l’any 2007 un 34% de la població etíop professa la religió musulmana.  

l  El Parlament Europeu ha demanat al Govern etíop que alliberi a tots els presos polítics, després d’una visita 
oficial de tres dies al país d’una delegació de la subcomissió per als Drets Humans. Una dotzena de periodistes 
i centenars de seguidors de l’oposició, així com activistes musulmans, estan empresonats en el conegut centre 
penitenciari de Kality, situat als afores d’Addis Abeba. 

Setembre:  
l  El Govern d’Etiòpia ha aconseguit un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni més transcendentals 
de cara al futur del país dos anys abans de la data fixada com a límit. D’acord amb un informe publicat per 
Unicef, l’Organització Mundial de la Salut i el Banc Mundial, s’ha aconseguit reduir la mortalitat infantil en nens 
i nenes menors de cinc anys fins a un 66%; l’any 1990 les xifres indicaven que 204 infants de cada 1.000 
morien abans dels cinc anys, xifra que en els informes de l’any passat es va veure reduïda fins als 68 de cada 
1.000.  

Octubre:  
l  El Parlament d’Etiòpia va triar el dia 7 d’octubre un nou president, el Dr. Mulatu Teshome, per a la substitu-
ció de Girma Wolde-Giorgis, qui va ser president del país durant dos períodes, 12 anys. El president d’Etiòpia 
és oficialment el cap de l’Estat, però les seves responsabilitats són bàsicament simbòliques i honorífiques, ja 
que el poder està en mans del primer ministre, Hailemariam Desaleg.

l  Acord per a la construcció de la primera central geotèrmica a Etiòpia. El govern va signar un contracte per 
quatre mil milions de dòlars amb l’empresa islandesa i nord-americana Reykijavik Geothermal que finançarà 
tres quartes parts del projecte. La central es construirà a 200 km de la capital. Una vegada construïda, l’any 
2021, la central constituirà la major inversió estrangera en el país, que amb un potencial estimat de 3.000 
megavats es considerat un dels espais geotèrmics més grans del món.

Novembre:    
l  La Comissió Africana de Drets Humans i dels Pobles (CADHP), el principal organisme en matèria de drets 
humans d’Àfrica, ha demanat que s’aturi el reallotjament forçós de milers d’etíops de les tribus de la vall del 
baix Omo, mentre investiga les al·legacions de violacions de drets humans. El reallotjament pretén “alliberar” 
terres per la implantació d’extenses plantacions de monocultiu de companyies multinacionals estrangeres.

Desembre:    
l  Etiòpia va repatriar a més de 100.000 ciutadans d’Aràbia Saudita després de l’operació saudita del mes de 
novembre per expulsar del país els immigrants sense documents. 

l  El major parc eòlic d’Àfrica va començar a produir electricitat. El 
Parc eòlic d’Ashegoda és el segon projecte d’aquest tipus després 
del Parc eòlic Adama de 51 megavats de potència que va començar 
la seva producció l’any 2011. El nou parc eòlic té 120 megavats i 84 
turbines eòliques, es troba a 780 km al nord d’Addis Abeba i és part 
d’un pla per mitigar l’impacte de l’estació seca en les preses del país. Parc eòlic 

d’Ashegoda
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GESTIÓ ECONÒMICA 

INGRESSOS Euros

29.357,75 

4.190,55 

828,40 

 2.000,00 

615,00

3.000,00 

2.000,00 

1.937,78 

408,00 

302,00 

130,00

4.899,86  

84,00  

8.601,79       

119,64  

58.474,74  

1 - QUOTES SOCIS

2- DINAR SOLIDARI

3- MERCAT SOLIDARI

4- LOTERIA NADAL

5- EDICIONS SOLIDARIES

6- ALTRES APORTACIONS

- Fundació Agrupació

- CaixaBank

- Zeroset-i-més Ajuntament Santa Coloma de Gramenet 

- Consell de l’Esport Escolar de Barcelona

- Unió de Consells Esportius de Catalunya

- Varis 

7- SUBVENCIONS

- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

8- OBJECCIÓ FISCAL

9- INGRESSOS DIVERSOS

10- INGRESSOS FINANCERS

TOTAL

DESPESES

1- SERVEIS BANCARIS

2- DESPESES DIVERSES

3- PROJECTES

- Centre de nutrició suplementaria a Wukro , Aguala i Negash

- Centre de nutrició suplementaria a Alitena

- Nutrició i esport (L’esport ens fa iguals)

1.770,42  

        766,09    

54.880,00  

25.876,00  

4.019,95  

87.312,46TOTAL

ROMANENT + RESULTATS

DEUTORS A COBRAR

- FONS CATALÀ 
DE COOPERACIÓ

- AJUNTAMENT D’ABRERA

CAIXA

BANCS

                       TOTALS

34.330,47

34.330,47

ACTIU

 

9.038,29

1.145,24

24.146,94

34.330,47

PASSIU
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Quotes

En relació amb aquesta partida, i malgrat les dificultats econòmiques, seguim comptant amb el compromís i 

l’esforç de molts socis i sòcies, de manera que les vostres aportacions continuen sent la base dels nostres in-

gressos i garantia de continuïtat dels projectes.  

Aportacions

Sobre aquesta partida, hem de donar les gràcies 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 també per a elles.

Accions per recaptar fons 

Activitats com l’Arròs Solidari 2013, el Mercat de Tardor Solidari, Edicions Solidàries i la venda de Loteria de Nadal 

suposen un ingrés adicional per a la continuïtat dels projectes.

Subvencions 

Malgrat les escasses convocatòries de subvencions que des de l’administració pública es creen i atès el major 

nombre de ONGDs que hi opten, hem treballat a fons les formulacions de manera que el nostre Projecte de nu-

trició suplementària ha estat ben valorat tant per l’Ajuntament d’Abrera com per l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès i el de “Nutrició i esport. L’esport ens fa iguals” ho ha estat per la Fundació Roviralta. 

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 del 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   

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

Fundació Agrupació     

Caixa Bank      

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona      

Fundació Roviralta   

Parcs Aquàtics de la Costa Brava

Centre de Teràpies May

ALTRES  INSTITUCIONS COL·LABORADORES

Llar d’Infants Bon Dia                                  Escola Saltells                                      Escola Bressol Gespa
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L’ESSÈNCIA D’ADIA
A ADIA portem més de 15 anys treballant per un únic objectiu: millorar la nutrició infantil per al 

desenvolupament dels nens i nenes, menors de 5 anys, en risc alimentari a la regió del 

Tigray, Etiòpia. Un objectiu que a llarg termini  pretén consolidar el creixement i desenvolu-

pament infantil a través de la millora de la sobirania alimentària, amb la integració i el 

reconeixement de la dona com a promotora de canvi. 

(1) Mirada Etíope, Tomás Martí, metge oftalmòleg, explica la seva experiència viscuda l’any 1997
(2) Vidrà un blanc i se’t menjarà, Jordi Boladeras, filòleg, explica la seva experiència viscuda l’any 2011

Per assolir aquest objectiu ADIA disposa dels següents factors a favor seu:

l  Capacitat de generar diversos projectes sostenibles (desenvolupament  rural, ruscos d’abelles, millora de
la llera del riu, desenvolupament de l’agricultura urbana a la ciutat de Wukro, microcrèdits locals, etc.) que 
permeten entre tots  aconseguir la transformació necessària.

l  Implicació dels agents locals per assegurar l’eix de tot desenvolupament sostenible.

l  Relació fluïda amb les administracions i tècnics locals avalada per l’experiència al llarg d’aquests més de 15
anys de treball en equip amb l’afany de crear i construir de manera conjunta.

l  Un treball en àrees que fan possible canvis en orientació a la infància i a les noies i nois adolescents
també a partir de l’experiència professional en l’àmbit esportiu com a model d’inclusió social.

Les persones són l’element clau de l’entitat, des del voluntariat amb compromís i solidaritat respectant i cuidant 
els valors propis de totes les persones, tan elementals o bàsics per a les persones beneficiàries en cobertura dels 
drets universals.

Apostem pel respecte i la comprensió de tota persona en la diversitat, disminuint les dificultats per evitar generar 
desigualtats. Sense atendre a interessos externs o personalistes, només ens guia la satisfacció del compromís, 
respecte als altres homes i dones membres també d’una societat de Ple Dret.

Conservem i fomentem des dels nostres inicis el sentiment d’orgull de pertinença plegats en una mateixa Mirada 
Etíope (1) per a la construcció d’un model millor i cuidant que no Vindrà un blanc i se’t menjarà (2).


