AFRICA VIVA
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2008
ACTIVITATS AL DEPARTAMENT DE OUESSA (BURKINA FASSO)
Les següents activitats s’han dut a terme durant l’any 2008 en els pobles que formen part del
departament de Ouessa (Burkina Fasso) que des del 2000 ha estat la zona de treball d’Africa
Viva, on s’ha dut a terme un Pla Integral de Desenvolupament Rural que ha girat entorn a
l’accessibilitat de l’aigua i la creació d’hortes per a les dones per tal de millorar la seva
seguretat alimentaria.
Amb les accions que hem durat a terme aquest any, Pla de desenvolupament queda tancat pel
que fa a les inversions en infraestructures. Ara el Pla entre en una segona fase en que la
contrapart local, Law Maal es fa càrrec del projecte i Africa Viva pasarà a un segon terme
donant recolzament a la contrapart quan sigui oportú i fent accions de formació i sensibilització
per a la població en general.
Accions 2008
Accés a l’aigua:
- Ouessa:

Perforació de 1 forage al centre de la població (barri de la Mesquita)

- Hamelè:

Perforació de 2 forages dins el perímetre de l’hort de l’associació.

- Bozo:

Perforació ó de 1 forage dins el perímetre de l’hort de l’associació

- Bekoteg:

Perforació de 1 forage fora del perímetre de l’hort de la Associació per us de

tota la població .

Paral·lelament a la construcció dels forages i coincidint amb l’estació seca, s´han realitzat 4
tallers d’alfabetització amb les dones que treballen a les hortes de Ouessa, Hamelè, Bozo i
Bekoteg.
ESTADA I ACTIVITATS DE COOPERACIÓ AMB VOLUNTARIS CATALANS DURANT EL MES
D’AGOST
Al mes d’agost un grup de catalans va viatjar fins a Beregadougou per realitzar unes colònies
d’estiu amb un grup de 42 nens i nenes del poble. L’organització de la colònia es va fer en
col·laboració amb l’associació local WOUOL. Aquesta associació dur a terme un projecte
cooperatiu que reuneix més de 60 agrupaments del departament. Entre altres accions treballen
en la transformació del mango i l’anacard donant treball a les dones del poble, així com
millorant la capacitat de producció del agricultors de la zona.
Els objectiu de les colònies han estat:


Organitzar activitats del lleure pels nens i nenes,
fills de les mares que treballen a les plantes de
l’associació WOUOL.



Donar la possibilitat als infants de Beregadougou
de gaudir de ser infants durant uns dies.



Donar possibilitat als nens de Beregadougou perquè coneguin el seu entorn ja que una
de les activitats va ser la visita als llocs turístics de la comarca.



Fer activitats d’intercanvi i cooperació entre persones catalanes i burkinabeses.



Afavorir l’intercanvi Nord-Sud porten un petit grup de persones de Catalunya per
descobrir personalment la realitat africana.

Activitats realitzades:
-

Intercanvi de cançons catalanes-africanes

-

Jocs

-

Taller de samarretes

-

Taller de collarets

-

Taller de Papiroflexia i manualitats

-

Dibuixos de l’entorn mes proper per intercanviar amb els dibuixos que portavem de
nens i nenes de El Prat i Sabadell

Activitats turístiques:
Cal dir que tot i que alguns d’aquest llos sona potser entre 15 i
30 Km de Beregadougou la majoria de nens i nenes no hi
havia estat mai. Poques vegades tenen l’oportunitat de acudir
al transport necessari.

-

Pics de Seidou

-

Les Dommes

-

Llac de Tengrella

-

Bobo–Diulaso, la segona ciutat mes important

de Burkina Fasso
També es van organitzar als vespres dues vetllades culturals:

-

Vetllada organitzada per l’ètnia Dagara de musica i ball

-

Vetllada cultural amb un grup de musica i ball de Beregadougou i cançons i recitacions
preparades pels nens i nenes que van participar a la colònia

ACTIVITATS DUTES A TERME A OUAGADOUGOU DURANT EL 2008
L’any 2005 es va iniciar a Ouagadougou un projecte d’ajuda als nens de carrer de la ciutat. En
aquest projecte vàrem cooperar amb una associació local que treballa en aquest àmbit des del
1998, anomenada Diankady.
Al llarg de 2008 hem continuat donant recolzament a Diankady per tal de millor i enfortir la seva
estructura interna.

-

S’ha dut a terme una avaluació interna de la Associació per tal de conèixer les seves
dificultats, les seves fortaleses i febleses internes. Del informe final se’n desprenen una
sèrie d’arguments, mecanismes i consells que han d’ajudar als membres de
l’associació a millor la seva capacitat d’acció, el seu funcionament intern i en definitiva
el seu projecte d’ajuda a nens marginals.

-

Africa Viva s’ha fet carrac de les despeses de escolarització (escola, material,
uniformes...) dels nens i nenes i adolescents que participen al projecte.

-

Africa Viva ha donat material escolar, jocs educatius, i altres materials com ara un
ordinador, taules, bancs, etc...pel centre que Diankady te al barri i que obre les portes
als nens de l’associació però també a tots els nens del barri per fer activitats de lleure.

ACCIONS A CATALUNYA DURANT EL 2008
Projecte de sensibilització: “Africa a l’escola”
Durant el curs 2007 -2008, la Lliga dels Drets dels Pobles i
Àfrica Viva, juntament amb la col·laboració de diverses
entitats africanes de la ciutat de Sabadell, han portat a
terme conjuntament un cicle d'activitats per a les escoles
que han consistit en tallers educatius per conèixer l'Àfrica
Occidental.
Les activitats han constat de tres tallers a les aules, una maleta pedagògica amb material
originari de l'Àfrica Occidental i propostes d’activitats educatives que s’han realitzat amb els
alumnes de cicle mitjà i superior de primària.
Aquest projecte s’està portant a terme també durant el curs 2008-09
Accions de sensibilització:
El Prat de Llobregat:
-

“Els nens del Carrer de Ouagadougou”. 19 d’abril de 2008. Xerrada on el grup de
voluntaris de l’estiu del 2007 van explicar les seves vivències treballant duran unes
colonies d’estiu amb els nens de l’Assocacio Diankady.

-

Festa del Comerç Just: 17 de maig. Mostra de
productes a les Cases d’en Puig. La nostra
entitat

col·labora

destinada

a

amb

sensibilitzar

aquesta
i

jornada

potenciar

els

productes de comerç just: 31 de maig de 2008.
-

15 Festa El Prat Solidari. Juny’08. Durant la
clebravacio d’aquest festa anual, Africa Viva va particpar en:
o

Taula Rodona: “La Cooperacio vista per les entitats solidaries Local”

o

Exposició fotogràfica “Un tomb per Burkina” de Joan Sotillos

o

Festa de la Solidaritat, un mati dedecats a la solidaritat amb paradetes de totes
les entittas del Prat Solidari, tastet de productes i activitats pels nens i nenes.

-

Viatgeteca d’ El Lloro. Xerrada sobre. “Viatges solidaris i Cooperacio”: 15 de juliol de
2008

-

Mostra d’Entitats, participació com a membre de El Prat Solidari a la mostra d’entitats
que es duar a terme cada any a el Prat Coincident amb la Fira Avícola del Gall. 11, 12,
13 de desembre de 2008.

Palafrugell
-

Dia del Comerç: la nostra entitat col·labora amb aquesta jornada destinada a
sensibilitzar i potenciar els productes de comerç just. 31 de maig de 2008.

-

Exposició fotogràfica “Un tomb per Burkina” de Joan Sotillos del 2 al 20 d’agost

Girona:
-

IES Narcís Xifre de Girona, 28 de Gener de 2008, celebració del Dia de la Pau

-

Fira d’Entitats, 18 d’Octubre de 2008 participació en aquesta fira solidària

Sabadell:
-

Fira de la Diversitat: participació en aquesta fira que vol donar a conèixer les diverses
entitats solidaries que treballen a Sabadell. 26 d’abril de 2008.

-

Organització i participació en “l’esmorzar solidari” del CEIP Isaac Peral.

-

Exposició fotogràfica “Somriures de dones” el mes de gener al centre cívic de San
Oleguer.

-

Col·laboració en l’organització de la sessió “Què està passant al Darfur” el dia 14 d’abril
al Casal Pere Quart. Projecció del documental “Darfur, llamando a la conciencia” i
xerrada amb la participació del testimoni Mohamed Abdel Sakur.

-

Taller de Cuina. L’activitat va tenir lloc la tarda del 10 d’octubre al centre cívic de Can
Balsach del barri de la Creu Alta. Va formar part del cicle d’activitats “Temps d’Àfrica”
que es va dur a terme durant el mes d’octubre a Sabadell.

Sant Antoni de Calonge
-

Festa de la Solidaritat: activitats i mostra d’entitats. 1 de
març de 2008.

Platja D’Aro
-

Fira de la Diversitat i el comerç just: participació en
aquesta fira solidària el 13 d’abril.

-

Exposició fotogràfica “Un viatge per Burkina” al centre
cívic de Plajta d’Aro durant el mes d’abril

Cubelles
-

Fira de Cooperacio i Comerç Just, 20 de desembre de 2008

Barcelona
-

Barnafrika’08 organització i participació a les diferents activitats de la Setmana Cultural
Africana a Barcelona: conferencies, concerts, fires, exposicions... Del 19 al 25 de maig
de 2008

RELACIONS AMB XARXES DE COOPERACIO I SOLIDARITAT
Afriva Viva ja és membre de diferents xarxes de cooperacio i solidaritat de Catalunya en les
quals participa activament:
-

Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme

-

Fundació Sabadell Solidari

-

Comissió El Prat Solidari

-

Taula de Cooperació de Palafrugell

Projecte Kabu’ fa
A llarg d’aquest 2008 també hem treballat en la creació d’una nova entitat que en forma de
Plataforma vol unir totes les Associacions i ONGs d’africans que viuen a Catalunya a les
entitats de cooperacio amb Africa.

Aquesta iniciativa neix a rel de l’èxit de la Setmana Cultural Afrocatalana Barnafrika que aquest
anys es celebrava per segon any. Durant l’estiu i la tardor, Africa Viva hem col·laborat en
l’elaboració dels estatus i reglament de la nova entitat que dura el nom de Kabu’fa i que ja
agrupa una vintena d’associacions.

PREMI 0,7% DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FAMILIAR I
COMUNITÀRIA
El mes de maig Africa Viva va rebre el Premi 0,7% que la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitaria (CAMFIC) entrega cada any a una ONG.

