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Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 

En compliment del que estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre), us informem que les vostres dades estan incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat 

d’ADIA, amb la finalitat de poder enviar-vos la memòria anual i les comunicacions que considerem interessants 

transmetre-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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DADES DE L’ASSOCIACIÓ 

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 de 2005.  (BOE núm. 160) 

Registrada en el Govern d’Aragó el dia 9 de març de 2015 amb núm. 04H0146/2015 

 

Dades de l’Associació 

NIF.: G 61766838 

Domicili: Av. Litoral, núm. 86-96, 08005 Barcelona 

(Amb el suport del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona ) 

Tel 93.221.06.76/ 93.219.32.16 

Adreça electrònica:adia@adia-ong.org 

Web:  www.adia-ong.org 

Facebook: www.facebook.com/ONG.ADIA 

 

La Junta està formada per: 

• Presidenta: Victòria Draper Moreno. 

• Sotspresident econòmic: Josep Grifoll Cazador. 

• Sotspresident institucional: Jaume Mora Arribas. 

• Secretària: Raquel Sáenz Del Campo. 

• Tresorera: Sonia Sánchez Sánchez. 

• Vocal: Itziar Rodríguez Rodríguez. 

 

mailto:adia@adia-ong.org
http://www.adia-ong.org/
http://www.facebook.com/ONG.ADIA
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CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Any de superacions 
 

Benvolgudes i benvolguts, 

Enguany la Memòria 2016 és el recull de la continuïtat de projectes i noves intencions recollides de la 

contrapart local etíop i l’Associació per al Desenvolupament de la Infància d'Àfrica (ADIA). 

L’any passat rebíem amb molta alegria la directa implicació de la Franja de Ponent (Aragó). Especialment, 

per l’interès que van mostrar en la seva participació durant el viatge de seguiment de projectes amb 

l’equip format per professionals d’audiovisuals i gestió financera del CEEB. Es van impregnar sobre el 

terreny de la realitat en aquest viatge de supervisió i en el rodatge del documental que s’hi va registrar i 

que ha permès disposar de més eines per a l’explicació, divulgació i sensibilització dels projectes a 

Catalunya i l’Aragó. 

La situació d’emergència provocada pel “Niño” durant l’any 2016, ha estat aclaparadora per a una 

població esgotada per l’escassetat d'aigua, d'aliments, pèrdua de collites, degradació del sòl cultivable i 

de pasturatge, pèrdua massiva del bestiar, contaminació d'aire i aigua, desforestació, provocant sequera 

al nord, centre i oest del país; amb un govern que ha quedat desbordat pels conflictes en diverses 

regions del propi país, i dels fronterers com Somàlia, Kenya i Sudan del Sud. 

Any de superacions de grans dificultats polítiques, econòmiques i mediambientals que plegats 

aconseguim superar. Seguirem amb l’enfortiment de la població, l’empoderament i la dignitat com a 

riquesa pròpia d’un país i l’acompliment dels Drets Universals amb dignitat. 

 

En nom de totes les persones empoderades en aquesta regió africana. 

Gràcies ! 
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L’ORGANITZACIÓ 

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

de reduir la desnutrició que pateix la població 

menor de 5 anys i la mortalitat associada a 

aquesta en la regió del Tigray, Etiòpia. Per 

aconseguir aquest objectiu desenvolupem 

diversos projectes orientats a incidir sobre les 

causes de la inseguretat alimentària en la  zona i 

pal·liar els seus efectes.  

 

Mapa d’Etiòpia amb la regió del Tigray 

ADIA és una organització sense ànim de lucre, 

sense afiliació política ni religiosa que centra les 

seves creences en el marc del respecte i 

consolidació dels drets humans i en el 

compliment dels objectius de desenvolupament 

que preconitza l’ONU. 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. 

Per a l’organització és primordial que totes les 

accions es dissenyin segons les prioritats 

determinades per la comunitat receptora i que 

aquestes siguin implementades per 

organitzacions locals, ja que així es garanteix la 

sostenibilitat dels projectes alhora que es 

compromet i involucra la població en el seu propi 

desenvolupament.  

Una de les preocupacions d’ADIA és aconseguir 

la màxima eficiència, i això es tradueix en una 

dada important: l’any 2016, de cada 10 euros, 

9,01 es van destinar directament als projectes. 

La distribució dels fons es pot observar en el 

gràfic següent:   

   

Durant els divuit anys que portem treballant amb 

les organitzacions locals del Tigray, ADIA ha 

aportat entre projectes de Nutrició 

suplementària, Desenvolupament rural, Nutrició i 

esport, programes de microcrèdit i altres, un 

total d’1.316.289 euros. Una altra dada que 

reflecteix la important tasca que l’Associació ha 

dut a terme durant aquests anys és el nombre 

de menors de 5 anys que s’han beneficiat dels 

Programes de nutrició suplementària, un total 

de23.251. 

Des de l’any 2012 ADIA està agermanada amb el 

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) 

de qui rep suport tècnic i administratiu i amb qui 

comparteix interès per a la promoció dels valors 

esportius i de la seva transcendència formativa. 
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ZONA DELS PROJECTES 

         TIGRAY/ETIÒPIA      MAPA: REGIONS I WOREDAS DEL TIGRAY 

Ja fa 18 anys que treballem en diversos projectes de 

seguretat alimentària i de desenvolupament a la regió del 

Tigray, al nord d’Etiòpia. El Tigray és un dels 9 estats 

regionals en què es divideix el país, que alhora se 

subdivideixen en districtes (woredas1) i aquests en 

municipalitats (kebeles2). 

El Tigray o Tigré és la llar de l’ètnia tigrinya 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 regió que presenta uns alts 

índexs de pobresa que es podrien explicar per les greus 

conseqüències demogràfiques i econòmiques de la guerra 

amb la fronterera Eritrea (joves orfes, ancians sense família, 

alt percentatge de llars on la dona és cap de família i degradació de camps de conreu, boscos i pastures), 

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. 

Les poblacions on treballem són: Wukro, Agulae i Negash a la woreda de Kelte-Awlaelo (1.010,28 km2  i 

116.014 habitants) i Alitena a la woreda d’Irob (1.532,64 km2 i 25.471 habitants). A Wukro hi viuen unes 

42.000 persones (any 2014), la població està situada a 1.972 metres sobre el nivell del mar i a uns 40 km 

de la ciutat de Mekele, capital de la Regió del Tigray. Segons dades de l’últim cens, facilitades 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, mentre que Negash, amb una població de 7.753 persones, s’ubica a 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. 

La majoria de la població del Tigray depèn íntegrament de la producció agrícola i ramadera. Els principals 

cultius de la zona són el teff3, 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 

                                                      
1Woreda 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. La regió del Tigray la conformen 35 woredas. 

2Un 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.  

3 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. 

 

 

 

 

 

 

Alitena 

Wukro 
Agulae 

Negash 
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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 i de la reduïda mida de les parcel·les inferior a l’hectàrea 

per família. Com a resultat es genera durant una gran part de l’any, agreujat darrerament pel canvi 

climàtic, un dèficit d’aliments crònic que provoca una forta dependència de l’ajut alimentari internacional, 

de les remeses que arriben des 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 durant gairebé 7 mesos l’any. 

 

Imatge del Tigray 

La situació existent afecta lògicament els sectors més vulnerables. Un estudi de l'any 2013 de la Comissió 

Econòmica per Àfrica de les Nacions Unides i el Programa Mundial d’Aliments analitzava el cost social i 

econòmic de la desnutrició en el país. Entre les conclusions cal destacar: l’augment de costos en la salut 

pública, la incidència sobre la mortalitat infantil de fins a un 28%, els efectes sobre el rendiment escolar 

(un 16% de repeticions a primària), la reducció en un 8% de la força de treball del país i uns costos 

anuals estimats que equivalen al 16,5% del PIB.  

Etiòpia va afrontar des de finals de 2015 la pitjor sequera en més de 50 anys a causa de 

“El Niño”, un fenomen climatològic que succeeix cada 3-7 anys i que dura entre 6 i 24 

mesos. El fenomen ha persistit fins al segon quadrimestre de 2016. 
 

“El Niño”va provocar sequera al nord, centre i oest del país, el que va comportar l'absència 

de dues estacions de pluja consecutives el 2015 (belg, entre febrer i maig, i kiremt, entre 

juny i setembre) i inundacions al sud i sud-est. El resultat va ser malnutrició, escassetat 

d'aigua i d'aliments, pèrdua de collites, esgotament de les reserves de llavors, a més de la 

degradació del sòl cultivable i de pasturatge, pèrdua massiva del bestiar, contaminació 

d'aire i aigua, desforestació, malalties i migracions. 
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ORGANITZACIONS LOCALS AMB QUE TREBALLEM 

WUKRO SOCIAL AND DEVELOPMENT  PROGRAM (WSDP) 

El Programa Social de Desenvolupament de Wukro (WSDP)és una entitat que actua sota el paraigua de 

l’ECC-ADCS (Ethiopian Catholic Church/Adigrat Diocese Catholic). La WSPD treballa amb la finalitat de 

lluitar contra els efectes de la pobresa extrema a la zona i a la vegada contribuir a transformar-ne les 

causes. L’WSPD centra el seu treball a la ciutat de Wukro i la seva zona d’influència. Pel que fa al vincle 

de l’organització amb els projectes d’ADIA, la WSDP és qui s’encarrega de l’execució i seguiment del 

Programa de nutrició suplementària a la ciutat de Wukro i poblacions properes de Negash i Agulae i del 

disseny i execució dels programes d’agricultura urbana. El Saint Mary’s College, vinculat també amb la 

WSPD, és qui actua com a contrapart d’ADIA en el projecte de Nutrició i esport. 

 

Daughters of Charity 

La congregació de monges du a terme diferents programes socials de desenvolupament per afrontar les  

necessitats de les comunitats locals de la regió del Tigray, i són les encarregades de l’execució i 

seguiment del Programa de nutrició suplementària que es va començar a implementar a Alitena l’any  

2008. 

 

Seu de Daughters of Charity a Alitena  
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INFORMACIÓ SOBRE ELS PROJECTES 

PROGRAMA DE NUTRICIÓ SUPLEMENTÀRIA A MENORS DE 5 ANYS: 

LOCALITATS D’ALITENA (WOREDA D’IRÓS) I WUKRO, AGULAE I 

NEGASH (WOREDA DE KELTE-AWLAELO). 

 

Partint del context i amb l’objectiu de reduir la mortalitat, així com les malalties físiques i psíquiques 

associades a la desnutrició moderada de les nenes i nens menors de 5 anys que poden veure afectat el 

seu desenvolupament físic i cognitiu, ADIA, juntament amb les organitzacions locals Daughters of Charity i 

WSDP, està desenvolupant des de fa 19 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 a les 

dues zones on actua el programa.  

Durant l’any 2016, l’aplicació del programa va proporcionar suplement nutritiu i atenció mèdica a 1.700 

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 i, per extensió, de la comunitat. 

 

Programa suplement nutricional: distribució de la ració seca 
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Selecció de beneficiaris/àries i distribució del suplement 

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) 

A tots aquells i aquelles que van ser admesos se’ls va proporcionar suport nutritiu durant tres mesos. 

Durant l’any 2016, 800 infants van ser admesos al Centre de Salut de la localitat d’Alitena, 600 als 

d’Agulae i Negash i 300 als tres kebeles de Wukro (Aga’zi, Hayelom i Dedebit). Dels infants admesos, 

pràcticament un60% eren menors de dos anys. Pel que fa al gènere, un 51,4% dels infants eren nenes, i 

un 48,6% nens. 

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 Famix4, s’adquireix al propi país, complint amb la premissa de 

potenciar les capacitats locals i contribuir al seu desenvolupament.  

 

Programa suplement nutricional: reunió de seguiment a Alitena 

                                                      
4El 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. 
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El tractament, que inclou la barreja del Famix (6kg) amb oli (1l) i sucre (½kg), té una durada d’un 

trimestre i els nens i nenes formen part del Programa fins que assoleixen els valors mínims de pes/edat 

establerts. 

Assistència mèdica i educació per a la salut 

Per tal de valorar el seu estat de salut,els nens i nenes que participen en el programa són sotmesos a una 

exploració mèdica en el moment de la distribució del suplement alimentari. Si presenten símptomes de 

patir alguna malaltia se’ls subministra el tractament mèdic adequat.  

Aprofitant també el moment de la distribució, les mares dels infants reben les sessions d’Educació per a la 

salut. El Programa de nutrició suplementària considera aquestes sessions una activitat clau que està en 

línia amb l’estratègia preventiva de la política de salut del govern etíop. El Programa va oferir a les mares 

dels menors diverses sessions d’educació en salut, higiene i nutrició dinamitzades per l’educador/a del 

centre de salut amb la col·laboració del personal d’infermeria. Les formacions es fan en grups d’unes 25 

mares durant 15-20 minuts. 

 

Programa suplement nutricional: formació de les mares 

Resultats 

Durant l’any 2016,1.700infants amb malnutrició moderada han rebut el suplement nutritiu (300 nens i 

nenes atesos a la ciutat de Wukro, 600 atesos al Centre de Salut de les poblacions d’Agulae i Negash i 

800 atesos a la Clínica d’Alitena), dels quals 1.691, un 99,4% del total, han aconseguit una relació 

pes/edat òptima i 9 van abandonar el programa per causes diverses. 52 infants, que representen un 3,1% 
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de la població beneficiària, va necessitar més d’un trimestre de tractament per arribar a una bona relació 

pes/edat. 

Increments de pes de les nenes i nens participants en el programa 

Centre 
Progrés (en kg) 

Total 
1-2 2-3 >3 

Wukro 33 111 147 390 

Negash 77 163 60 397 

Agulae 112 127 61 391 

Alitena 83 477 240 600 

Total 305 878 508 1.691* 

  *Nota: s’han produït 9 abandonaments. 

 

L’atenció mèdica ha suposat un gran impacte en la millora de l'estat de salut dels infants. Tal com 

s’aprecia en el quadre següent, del total atesos pel Programa, 734 van requerir tractament mèdic 

addicional. En relació amb l’any 2015, el nombre d’infants que han requerit tractament mèdic s’ha reduït 

significativament, passant del 53% al 43%.Igual que en els darrers anys les malalties més corrents foren 

les del tracte respiratori amb gairebé un 50% dels casos, seguides de les diarrees que ronden el 20% i 

les conjuntivitis el 15%. 

Freqüència de les malalties observades. 

Població 
Infeccions 

respiratòries 
Conjuntivitis 

Malaltia 
d’oïda 

Malalties de 
la pell 

Diarrea Altres Total 

Wukro 

Negash i 

Agulae 

81 49 1 42 102 0 282 

Alitena 181 44 0 73 116 5 452 

Total 269 93 1 115 218 5 734 

 

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 què disposa la família. 

L’educació per a la salut que s’ha ofert a les 1.700 mares dels infants beneficiaris del programa és 

essencial per arribar a uns bons resultats. 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.  

S’ha pogut comprovar que 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. 
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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 de 

l’Observatori Sociològic Internacional de l’Esport en la que hi participa ADIA i que té com a finalitat 

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

vulnerabilitat de diferents indrets del món. La primera fase del programa s’ha desenvolupat a tres ciutats 

de continents diferents: Monterrey, Wukro i barris de la perifèria de Barcelona.  

L’objectiu d’aquesta primera fase del programa a la ciutat de Wukro era empoderar 100 nens i nenes per 

afrontar 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 

nutritiu diari com a garantia d'una òptima condició física i intel·lectual.  

Durant l’any 2016, tot realitzant el seguiment de projectes sobre terreny, les Daughters of Charity 

plantegen les dificultats que troben entre els grups de joves en risc d’exclusió social i que elles intenten 

reorientar a través del Centre Social Local. Iniciem converses per dur a terme la primera fase del 

programa: “Esport i Convivència”, incorporant els aprenentatges de l’experiència de Wukro. 

 

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 d’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 les seves autories cedeixen de manera altruista.  

Els anys 2013 i 2014 es van publicar els dos primers llibres de la col·lecció, Vindrà un blanc i se't menjarà 

i El color del hilo dels que s’han fet diverses presentacions púbiques. De moment no es preveuen noves 

publicacions. Tota la recaptació aconseguida amb la venda dels llibres es destina íntegrament als diferents 

programes de desenvolupament als quals ADIA dona 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 

mailto:adia@adia-ong.org
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NOTÍCIES DESTACADES DE PREMSA SOBRE 

ETIÒPIA, 2016 

Etiòpia declara l'estat d'emergència per primer vegada en 25 anys. 

El Govern etíop ho estendrà durant almenys sis mesos amb l'objectiu de frenar l'expansió de les protestes 

a la regions de Oromia i Amara, 50 morts en una protesta a Etiòpia després d'incidents amb la policia. El 

primer ministre etíop, Hailemariam Desalegn, accentuava encara més el seu habitual semblant autoritari... 

"L'estat d'emergència ha estat declarat ja que la situació planteja una amenaça contra el poble, a més 

d’aturar els projectes d'infraestructura, institucions educatives, centres de salut i edificis de l'administració 

i justícia", segons han informat mitjans locals, per frenar l'expansió de les protestes a les regions de 

Oromia i Amara, les més importants del país. Amb el bloqueig de les principals carreteres dins i fora 

d'Addis Abeba, la capital etíop, els manifestants han confirmat que "no faran marxa endarrere”. La 

declaració es produeix mesos després de múltiples protestes contra el Govern dels dos grups ètnics més 

grans del país: els oromo (que suposen el 34,4%) i els amhara (el 27%). en produir-se diversos 

enfrontaments entre la policia i manifestants. 

La multitud va alçar els braços amb les mans creuades, un gest comú en les protestes contra el Govern 

que s'ha utilitzat com a senyal de resistència pacífica i que ja va utilitzar el maratonià etíop Feyisa Lilesa 

en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La queixa principal dels oromo i els amhara, que junts representen 

al voltant del 60% de la població, és que el poder i les forces de seguretat estan en mans d'una petita 

elit, els tigray -o tigré-, que conformen el 6,1%. 

Les manifestacions van començar al novembre entre els oromo i, més tard, es van estendre als amhara i 

se centraven en els drets sobre les terres, les quals havien estat expropiades per donar pas a l'agricultura 

comercial. Més de 150.000 oromos van ser desplaçats de les seves terres i es van quedar de la nit al dia 

sense possibilitat d'explotar els seus terrenys. Posteriorment, es van ampliar les peticions de drets polítics, 

econòmics i culturals en un país tradicionalment castigat per les fams, accentuades especialment durant 

aquest passat any després del pas del fenomen El Niño a la fi de 2015. 

Etiòpia apareix en les últimes anàlisis de desenvolupament com un dels països més emergents i amb més 

possibilitats del continent,-de fet és l'únic país subsaharià que posseeix una línia urbana de metro lleuger, 

encara que el desenvolupament econòmic no va sempre associat als drets humans. 

Poc o gens ha canviat des d'aquella roda de premsa conjunta de Desalegn amb Barack Obama el juliol de 

2015, única aparició del primer ministre etíop davant la premsa on va esquivar diverses preguntes 

incòmodes sobre l'absència de llibertats i repressió al país. Obama en donava una de freda i una de 

calenta al representant d'Etiòpia, doncs el país es troba en una posició estratègica convenient per a Estats 

Units: fronterer amb Somàlia, Kenya, Sudan del Sud i Djibouti -actual base militar nord-americana- i a tir 

de pedra de la península aràbiga. 
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

D’acord amb la missió d’ADIA, durant l’any 2016s’han dut a terme diverses activitats de sensibilització per 

tal de donar a conèixer la tasca que l’associació desenvolupa conjuntament amb les organitzacions locals 

etíops i per difondre la realitat que es viu a la regió del Tigray. De la mateixa manera en fem difusió 

també a través de la nostra memòria anual d’activitats, la pàgina web adia@adia-ong.orgi a facebook 

www.facebook.com/ONG.ADIA. 

Durant el curs escolar 2015-2016 diversos membres d’ADIA, en Joan Agelet, na Mariví Martínez i en 

Josep Grifoll, han participat en el projecte de sensibilització Teixint Xarxes de la Unipau que s’ha 

desenvolupat a escoles i instituts de Cerdanyola del Vallès. 

Durant els dies 29 i 30 de desembre de 2015 aprofitant les vacances escolar de 

Nadal, ADIA conjuntament amb el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona van celebrar la 3a Edició del 

Nadal Solidari, a les instal·lacions del CEM la Mar Bella, Av. Litoral 86-96 de Barcelona. Aquesta 

activitat, com les anteriors edicions, s'adreça a nens i nenes d'edats entre 7 i 12 anys i es duu a terme 

durant tot el matí (9 h a 14 h). S’hi pot fer un tast de diverses modalitats esportives. La inscripció per 

aquesta activitat va ser de 3 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. 

El 13 de febrer de 2016 ADIA va participar, com entitat convidada, en el Mercat de 2a mà que va 

tenir lloc a la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès, organitzada per l’Ateneu Santcugatenc. Els 

fons recaptats es van destinar als projectes d’ADIA. 

Els dies 21, 22, 23 i 24 de març de 2016 el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i ADIA van 

celebrar a les instal·lacions del CEM la Mar Bella, la 3a edició del Campus Esportiu Solidari. 

Aquesta activitat s’adreça a nens i nenes d’edats entre 7 i 14 anys que van poder gaudir durant tot el dia 

(de 9h a 18h) de la seva modalitat esportiva preferida, el bàsquet. En aquesta ocasió van participar-hi un 

total de 70 nens i nenes. Un cop cobertes les despeses d’organització, el guany net recaptat de les 

inscripcions es va destinar als projectes d’ADIA. 

Per segon any, ADIA va participar activament a 

la Jornada sobre la Solidaritat que 

organitza el Centre d'Estudis Voramar. 

Després de l'experiència valorada 

satisfactòriament per l’organització de l'any 

anterior, es va tornar a proposar l'assistència 

d'ADIA al 2016. Aquesta VII Jornada es va 

celebrar el 5 de maig de 2016. Des de les 

Jornada Centre d’Estudis Voramar                      11 h fins a les 13 h, dividit en dos torns d'una hora, 

mailto:adia@adia-ong.org
http://www.facebook.com/ONG.ADIA
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ADIA va explicar al jove alumnat de l'escola (2n d'ESO, dos grups de classes de 30 nens/es cadascun), 

l'activitat que l’Associació desenvolupa al Tigray des de fa anys i, a més, els va aportar criteris i aspectes 

claus per entendre el treball Solidari i les seves característiques. La idea d'aquesta xerrada, que ADIA ja té 

sistematitzada, és anar un pas més enllà de la descripció dels seus programes; vol ajudar als joves a 

generar criteri propi, provocant el seu egocentrisme i la seva visió occidental del funcionament de les 

relacions humanes. Al final de la xerrada, amb suport 

audiovisual -vídeo i Powerpoint- els nens i nenes participants 

poden fer un tast del suplement alimentari que també oferim 

en els nostres programes al Tigray. 

El dia 4 de juny de 2016 ADIA va participar un cap de 

Setmana Intercultural en el Club Joven de la població 

de Fraga (Osca). S’hi va poder gaudir d’una fantàstica 

exposició fotogràfica del recull d’imatges fet durant el viatge 

de supervisió i de la projecció del documental realitzat també 

aquest 2016 amb l’explicació dels projectes.   

El dia 5 de juny de 2016 es va celebrar a l’Institut Pere 

Calders de la UAB el XVè Arròs Solidari. 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 2016  

El dia 6 de novembre de 2016 va tenir lloc al Teatre Ateneu de Cerdanyola una nova obra solidària, 

anomenada La Treva Olímpica, de la mà del Grup de Teatre de l'AMPA Escola Saltells Capaquí teatre i 

amb la col·laboració de la Coral A Bots i Barrals i el grup de Batúcamela. Tot el que es va recaptar de la 

venda d’entrades va anar adreçat als projectes d’ADIA. 

Durant el matí del dissabte 12 de novembre ADIA va participar en la VII edició del Mercat Solidari 

de Tardor de Cerdanyola del Vallès. Aquesta activitat està emmarcada en els actes de la Tardor 

Solidària de Cerdanyola. ADIA es planteja la participació com una oportunitat per fer difusió i sensibilitzar 

la seva població sobre les desigualtats Nord-est i de la realitat que es viu a Etiòpia i al Tigray, per 

informar sobre els projectes desenvolupats per ADIA i per recollir fons per a la seva execució. 
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GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 Actiu (euros) Passiu (euros) 

Romanent + resultats  57.346,18 

Deutors a cobrar 6.791,29  

Caixa 881,67  

Bancs 49.673,22  

Totals 57.346,18 57.346,18 

 

Ingressos             Euros 

1 Quotes socis/sòcies 27.504,71 

2 Dinar solidari 4.060,00 

3 Activitats solidàries 283,00 

4 Edicions solidàries 105,00 

5 Subvencions 

• Ajuntament de Fraga (Osca) 

• Diputació Provincial d’Osca 

• Ajuntament de Montsó (Osca) 

• Ajuntament de Jaca (Osca) 

• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Ajuntament 

d’Abrera.   

 

1.201,46 

4.771,77 

2.245,12 

3.000,00 

4.488,96 

6 Ingressos financers 4,53 

 Total 47.664,55 

 

Despeses        Euros 

1 Serveis bancaris 1.613,17 

2 Despeses varies 2.002,22 

3 Projectes 

Centre de nutrició suplementària a Alitena 

Centre de nutrició suplementària a Wukro, Agulae i Negash 

 

22.885,00 

29.026,00 

 Total 55.526,39 
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COL·LABORACIONS (ADMINISTRACIÓ PÚBLICA) 

• Ajuntament de Fraga (Osca) 

• Diputació Provincial d’Osca 

• Ajuntament de Montsó (Osca) 

• Ajuntament de Jaca (Osca) 

• Ajuntament de Sabiñánigo (Osca) 

• Ajuntament d’Utebo (Saragossa) 

• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Ajuntament d’Abrera.   

• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 

ALTRES  ENTITATS COL·LABORADORES 

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

• Consell de l’Esport Escolar de Barcelona 

• Institut Pere Calders (Cerdanyola del Vallès) 

• AMPA Saltells “ Capaquíteatre” (Cerdanyola del Vallès) 

• Coral a Bots i Barrals (Cerdanyola del Vallès) 

• Batúcamela (Cerdanyola del Vallès) 

• Centro de Terapias May  (Abrera) 

• L’Empenta (Cerdanyola del Vallès) 

 

 

 

 

 


