CornellàSolidari
Cornellà Solidari vol agrair la seva col·laboració a les següents entitats:

AAVV San Ildefonso, Gent i Futur, Farmàcia La Plaza, Pastelería Buenestar, C.F San
Ildefonso, Bàsquet femení Cornellà, Citilab Cornellà i Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
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Serem allà on ens necessitin

Entrevista a Mont Porta, responsable de la ONG
CODES-CAM, que treballa per la cooperació pel
desenvolupament del Camerun
Cornellà Solidari va iniciar la seva col•laboració amb CODES-CAM l’any 2007 amb un projecte de millores sanitàries
i millores en les condicions de vida de les dones. Fa més de 8 anys d’aquest treball conjunt i sempre trobem nous
reptes per ajudar el Camerun
En quina situació es troba
actualment el Camerun, en
general i, en particular, les zones
on treballeu?
Després d’una lluita aferrissada per
aconseguir la independència als
anys 60, patint una forta repressió
per part del govern colonialista de
França, el Camerun ha estat un país
“tranquil”. El nord és musulmà, la
resta cristià i hi conviuen aquestes
dues religions amb les animistes.
Des del 1960, només hi ha hagut
dos presidents: Ahmadou Ahidjo
(musulmà) i Paul Biya (cristià),
que porta més de 30 anys a la
presidència. Oficialment és una
democràcia. La zona on CODESCAM tenim presència és a prop de
l’equador, al centre del país i per tant
té un clima tropical i molta selva.
Una de les grans amenaces per al
país ara és la irrupció de Boko Aram,
un grup terrorista fonamentalista.
Quins projectes desenvolupeu
actualment?
Tot va començar fa 40 anys quan els
fundadors de CODES-CAM van rebre
l’encàrrec de la FAO (Organització de

les Nacions Unides per l’Agricultura i
l’Alimentació) i el govern camerunès
de crear un nou poble amb 8 famílies
que desplaçaven d’una zona
agrícolament empobrida a una altra
de caçadors que no sabien treballar
la terra. El projecte internacional i
governamental va acabar, però els
fundadors de CODES-CAM mai van
poder oblidar Ndjore. Així que van
començar a treballar per millorar les
condicions de vida dels habitants
de Ndjore i altres projectes s’hi han
anat afegint dels pobles de l’entorn
(Minkouma,
Yemessoa,
Eseka,
Yaoundé…).
Com valoreu els projectes de
col•laboració amb Cornellà
Solidari, teniu en ment algun
projecte futur?
Gràcies a la col•laboració de Cornellà
Solidari hem pogut fer censos de les
poblacions on treballem (no hi ha
censos governamentals actualitzats ni
exhaustius) per valorar les necessitats
sanitàries i de vida de les poblacions
on hi tenim presència; inestimable
la col•laboració per posar en marxa
i mantenir l’Hospital de Yemessoa

(centre sanitari enmig de la selva);
programes sanitaris a Ndjore i Eseka;
hem participat conjuntament en la
millora de les condicions de vida de
les dones: millores en l’habitatge,
programes agrícoles i de microcrèdits,
un ajut essencial.
Com descriuries el Camerun a
alguna persona que no hi ha estat
mai?
Com diu la propaganda turística és
la “petita Àfrica” perquè hi ha tots
el climes i paisatges que es poden
trobar en el continent. Hi conviuen
més de 200 ètnies, 200 llengües i
cultures (des dels pastors nòmades
del desert del nord als pigmeus de la
selva). La gent és amable i tranquil•la.
No tens sensació d’inseguretat.
Enlloc, ni a les grans ciutats, veus
gent demanant almoina. El Camerun,
com tota l’Àfrica, és difícil d’explicar.
S’ha de viure.
Si us ha interessat la tasca de
CODES-CAM, podeu trobar més
informació a:
www.codes-cam.org
www.facebook.com/Codescam

A Cornellà Solidari necessitem la col·laboració de tothom per millorar la situació
dels més desfavorits. Per això, pots col·laborar a través de les activitats que realitzem al llarg de l’any o fent una aportació anual. Per només 18 euros l’any pots
ajudar-nos a canviar el món.
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EMERGENCIAS
Al margen de los proyectos que llevamos
a cabo de forma recurrente cada año en
diversos países, Cornellà Solidari también
ha hecho frente este año a diversas
emergencias. El 25 de abril del año pasado
Nepal sufrió un terremoto devastador. El
seísmo se tradujo en una crisis humanitaria
de primer orden: casi tres millones de
desplazados, un millón de personas
con necesidades alimentarias urgentes,
además de los muertos. Cornellà Solidari
destinó una partida para ayudar al país de
las montañas.
En noviembre pasado lanzamos una
campaña para pedir recogida de materiales
después de las inundaciones que
arrasaron los campamentos de refugiados
sahrauís de Tindouf. La colaboración de las
Asociaciones de vecinos, Favco, Ampas
y otras entidades de la ciudad, farmacias
y ciudadanos y ciudadanas anónimos
desbordó todas nuestras previsiones.
Reunimos gran cantidad de mantas,
alimentos y medicamentos.

ACCIONS
SENSIBILITZACIÓ 2016
Durant el 2016 la nostra organització durà
a terme diverses accions de sensibilització
a la ciutat per apropar a la ciutadania
algunes de les activitats que ens ocupen
i de les problemàtiques que ens afecten.
En primer lloc l’exposició sobre el Sàhara
amb mirada de la infantesa, que es
podrà visitar fins al proper mes de maig a
l’Escola Dolors Almeda. Aquest trimestre
es realitzarà una activitat de rondallaires
saharauis per a infants i adults.
El març, en el marc de les activitats
organitzades pel Centre de Recursos
de les Dones, el 29 a les 18 hores
organitzem una xerrada sobre els
projectes d’empoderament de les dones
a Nicaragua.
A l’abril, com cada any, organitzarem el
Quinto Solidari per recaptar fons.
El mes de maig, en el marc de la festa
que organitza la AMPA, Cornellà Solidari
participarà per donar a conèixer tots els
seus projectes i fer una mica de pedagogia.
També el maig, a la Biblioteca Marta Mata, i
durant tot el mes, es podrà visitar la mostra
Territoris Oblidats (com viuen el refugiats
palestins al Líban i el conflicte d’aquest
poble, amb una xerrada inclosa). Al mes
de juny, conjuntament amb CODES-CAM,
celebrarem una exposició al Citilab de
Cornellà. En la inaguració hi ha prevista
la participació de la Mont Porta i del
metge Barnadí, que ara mateix es troba
al Camerun. Altres activitats durant l’any
seran la organització del Sopar Solidari, la
xocolatada i la Fira de la Solidaritat. També
serà important realitzar diverses accions
formatives en els instituts de la ciutat.

EDITORIAL
Pura Velarde

NICARAGUA

CUBA

CAMERUN

El 8 de marzo tenemos
una cita importante

Enviament d’un
contenidor

Continua el treball a
l’Hospital de Yemessoa

E

n Nicaragua se viene trabajando desde
hace unos años en el programa de
formación de los poblados rurales
de la zona de Jinotega para el proceso de
participación, formación y empoderamiento
del papel de la mujer en la vida social,
familiar y laboral. El objetivo era generar
una estructura para facilitar la transición
de la mujer a un papel mucho más fuerte
en esas comunidades. El proyecto ha
culminado en 2015 su tercera fase con la
creación y consolidación de la Secretaría de
la Mujer que ya ofrece formación estable
en políticas de género y participación de la
mano del Departamento de Acción Social
del Ayuntamiento de Jinotega. Se trata de un
gran hito, una entidad equiparable al Consell
de la Dona en Cornellà. Está previsto que esta
experiencia sea explicada en una ponencia el
8 de marzo aprovechando el Día de la Mujer
Trabajadora. Se celebrará una exposición
gráfica en el Consell de la Dona para ilustrar
el progreso del proyecto y una responsable
de Políticas de Género del consulado
nicaragüense en Barcelona nos ilustrará
sobre el avance de estas políticas en el país.

C

om es va repetint durant els darrers
anys, la col•laboració amb Cuba es
vehicula amb l’enviament de materials
de tot tipus. Es tracta d’una de les necessitats
bàsiques que tenen i que es tradueix de
seguida en la millora de les condicions de
vida de tota la comunitat afectada. Enguany
Cornellà Solidari, i gràcies a la enorme
solidaritat de la ciutat de Cornellà, va enviar
un contenidor sencer amb materials per a la
construcció, lampistería, tanques, matalassos,
pintura, contenidors i material ortopèdic
entre d’altres. El contenidor es va enviar el
març però per un problema burocràtic resolt
sobre el terreny no es va poder obrir i arribar
fins als seus beneficiaris fins a uns mesos
més tard. Afortunadament a dia d’avui ja
gaudeixen de tots els materials. Volem agrair
la seva col·laboració a la Cooperativa de
construcció del Baix Llobregat, Han aportat
els materials per a la casa d’acollida dels
nens sense empara filial. Aquests materials
fan viable el funcionament normal de la
casa, una estructura fonamental perquè
acull un sector de persones especialment
vulnerables de la soocietat cubana.

SÀHARA
Nens Saharauis

U

n dels projectes que més il·lusió ens
fa. Un any més, 7 nens del Sàhara han
estat acollits per famílies de Cornellà
en el marc del projecte de vacances en pau.
Els nens van participar en tot tipus d’activitats
Cornellà Solidari
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Ja són 15 anys de col·laboració
molt estreta amb CODES-CAM i en
aquest número precisament hem
volgut posar en valor aquesta relació
entrevistant la seva responsable,
la Mont Porta. A banda de tots els
temes que hem tractat a l ’entrevista,
volem destacar l ’enfortiment dels
serveis de l ’Hospital de Yemessoa
que ajudem a consolidar i mantener
des de la seva creació l ’any 2004,
i el recolzament a la formació amb
els professors de l ’escola de nens
sordmuts, que són molt vulnerables.
També hem col·laborat per primer
cop en la coordinació d’arquitectes
voluntaris d’aquí que han supervisat
la construcció d’algunes vivendes a la
zona i el seu estat de manteniment i
construcció. Aprofitem per avançar-vos
que en els propers mesos ens visitarà
el doctor Barnadí, que treballa sobre el
terreny i segurament tindrem la ocasió
d’entrevistar-lo en el proper número de
la revista. Us informarem a les xarxes
socials de Cornellà Solidari.

lúdiques durant el seu mes i mig d’estada, a
més de deixar enrere durant un temps unes
condicions molt dures. Es van fer revisions
mèdiques a l’Hospital de Sant Joan de Déu
i revisions oftalmològiques en una clínica
de Cornellà, a la qual volem agrair la seva
col·laboració. En el proper número de la
revista entrevistarem alguns pares per tenir
un testimoni de primera mà de com es viu
aquesta bonica experiència.

Este número de la revista de
Cornellà Solidari está muy marcado
por la celebración y los acuerdos y
compromisos de la pasada Asamblea
General celebrada en noviembre de 2015.
Los que eran deseos compartidos
durante años ahora son una realidad:
mantener la voluntad, los principios y
criterios que Cornellà Solidari ha venido
realizando desde sus más de veinte
años de actividad.
Desde su fundación, Cornellà Solidari
ha mantenido su compromiso con la
cooperación y la solidaridad, con interés
por trabajar haciendo pedagogía para
contribuir al fin de la pobreza y los
desequilibrios Norte-Sur además de
hacer respetar las diversas realidades
culturales de los países donde
colaboramos. Ayudar a la igualdad
de oportunidades para los pueblos y
personas con dificultades, esa es una de
nuestras principales misiones.
Los proyectos en Cuba, Nicaragua,
Camerún y el Sahara y las campañas
de ayuda de emergencia (Filipinas, Mali,
Nepal, etc.) son el ejemplo más claro de
nuestro esfuerzo y trabajo realizado, todo
encaminado a sensibilizar. Queremos ser
también punto de encuentro, diálogo y
debate con otros colectivos de nuestra
ciudad que están comprometidos con
los mismos objetivos de solidaridad y
cooperación dentro y fuera de Cornellà.
Nuestros proyectos están encaminados
a promover las relaciones de amistad
y compromiso, creando lazos de unión
con la ciudadanía de los países que
hacen posible la sostenibilidad de los
proyectos en el lugar de origen.
La renovación de la nueva junta
nos permite seguir adelante con
mayor ilusión respecto al trabajo
comprometido. También creo que con
el apoyo de socios y socias y amigos y
amigas será más fácil y lo conseguiremos.
Pura Velarde
presidenta

