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1. Introducció
AFNE (Units a Etiòpia), Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia, va ser fundada
l'any 2003 a Barcelona per part d’un grup de famílies adoptants en aquest país africà.
AFNE divideix la seva activitat entre dos àmbits principals:
1)

La cooperació. Participa, principalment amb suport econòmic, en projectes relacionats

amb la infància a Etiòpia.
2)

L’atenció a les famílies. Ofereix suport en tots aquells aspectes relacionats amb la

postadopció: organització de trobades, tallers d’acompanyament postadoptiu, xerrades, taules
rodones, assessorament personalitzat, recerca d’orígens, diàleg amb l’ICAA i les ECAI i ICIF,
difusió de la cultura etíop, classes d’amhàric, etc.
La seu social d'AFNE es troba a Av. Diagonal 365 1r 2a de Barcelona, i es compartida amb
altres associacions sense ànim de lucre. L’associació té contractada una professional polivalent
que ofereix atenció personalitzada als socis i desenvolupa alhora tasques administratives, de
comunicació en xarxes socials, i de suport global a la entitat.
La Junta, constituïda per socis voluntaris, es reuneix mensualment i vetlla per l'assoliment dels
objectius de l’entitat.
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA.
Presidenta: Anna M. Canals
Secretària: Cristina Pou
Tresorer: Ermias Mebrate
Vocals: Enric Mor, Meritxell Coll, Silvia Guirado i Rosa Nolla
AFNE, a data 31/12/2018, té 294 socis i sòcies, principalment famílies adoptives i socis
col·laboradors.
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2. Objectius
2.1. Objectius generals

Els objectius generals d'AFNE s’agrupen al voltant de:
La cooperació internacional. Es focalitza en el Centre Maternoinfantil a Muketuri,
Etiòpia.
La postadopció. AFNE té per finalitat donar suport a les famílies en tots aquells
aspectes relacionats amb el procés postadoptiu.

2.2. Objectius específics
Contribuir al manteniment del projecte de cooperació internacional (Centre Maternoinfantil
San José de Muketuri), destinat al desenvolupament integral d’infants etíops de 4 a 6 anys.
Assessorar de manera personalitzada i directa els socis i sòcies.
Orientar les famílies que volen fer el viatge de retorn amb els seus fills i filles a Etiòpia.
Oferir espais de formació i debat sobre el món de la postadopció.
Organitzar espais de reunió per a les famílies i els nens i nenes: trobades de famílies,
colònies d´estiu, etc.
Afavorir el vincle dels nens i nenes nascuts a Etiòpia, adoptats al nostre país, amb el seu
país d´origen.
Promoure una imatge positiva d'Etiòpia.
Fomentar activitats que potenciïn els valors d'esforç i superació a través de l'esport,
mantenint la participació en l’activitat de l’IBE «Esports de pel·lícula» i la difusió del
documental Town of Runners, a través dels centres d'ensenyament de secundària.
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Mantenir la col·laboració mútua amb el grup de joves SomHabesha (grup joves etíops
adoptats a Catalunya).
Crear sinèrgies amb d'altres associacions i/o ONG.
Mantenir la comissió de seguiments d'AFNE, que treballa conjuntament amb l´ICAA, per
millorar el tema dels seguiments postadoptius.
Mantenir el conveni amb una advocada especialista en mediació, assessorament i coaching
en el mon de l'adopció.
Participar de la vida social i cultural del país amb presència a les xarxes socials i difondre
els valors de la cultura etíop a través dels nostres mitjans de comunicació com web i
butlletins, així com també les xarxes socials.
Participar a les convocatòries d'ajuts i subvencions per aconseguir finançament extern per a
les activitats de l’associació, tant les de cooperació com les de les famílies associades.

3. Activitats realitzades 2018
3.1 Activitats àmbit famílies
Aquest 2018 s´han presentat tres projectes a les subvencions de l’ICAA per a associacions de
famílies adoptives:
Els tallers d’acompanyament postadoptiu per a pares i mares.
Els espais AFNE de trobada sobre temes d’interès.
Etiòpia en positiu, conjuntament amb l´associació Amics dels Infants del Marroc (IMA), que inclou
els berenars en amhàric i una comunicació de notícies, articles, esdeveniments i activitats
relacionades amb Etiòpia en sentit positiu.
Tots tres projectes varen aconseguir una subvenció de l’ICAA, l’Institut Català de l’Acolliment i
l’Adopció (Generalitat de Catalunya), la qual cosa ens ha permès començar a desenvolupar-los
durant el tercer trimestre del 2018 i el primer trimestre del 2019.
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3.1.1 Tallers d’acompanyament postadoptiu per a pares i mares
Durant aquest any 2018 els tallers d'acompanyament en la postadopció impartits per la psicòloga
Nerea Larumbe han estat tot un èxit.
S'han realitzat els tallers de “Gestió de les emocions i conductes conflictives”, “Adopció i escola” i
“Adolescència i Adopció” i han tingut una molt bona acollida entre els participants. Han sigut un total
de 6 tallers amb la participació d'una dotzena de pares i mares.

3.1.2 Espais AFNE
15/12/18: "Adopció i vincle en la infància i l'adolescència" per part de la ponent Vinyet Mirabent,
psicòloga clínica i psicoterapeuta especialista en adopció i directora del Centre Mèdic Psicològic
Fundació Vidal i Barraquer. Es va abordar com el tracte rebut pel nen o la nena abans de l'adopció li
pot deixar profundes petjades en la seva organització emocional i cognitiva, i la necessitat d'uns pares
i/o mares que puguin entendre i ajudar a regular les seves emocions. La xerrada va plantejar com el
vincle es va fent de forma contínua, al llarg de tota la infància i adolescència, essent els conflictes en la
relació mútua una prova de foc però alhora una oportunitat. Es van donar pautes a les famílies per
enfortir el vincle i fer-lo més sòlid.
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3.1.3 Etiòpia en Positiu
Durant el primer trimestre del 2018 es van impartir classes d'amhàric setmanals, dirigides per laTsion
Poch.
Pel que fa a “Etiòpia en positiu”, el projecte té dues branques:
a) Berenars en amhàric. Es tracta de classes de conversa en aquesta llengua: aprenentatge de lèxic,
expressions senzilles, preguntes, estructures bàsiques per anar adquirint un coneixement de la
llengua en ús, útil per si es viatja al país o per mantenir breus converses o entendre diàlegs simples.
Es fan un cop al mes, de novembre a juny i són conduïdes per Tsion i Gerard Poch, coneixedors de la
llengua i la cultura etíops.

Memòria 2018

8
En cada sessió, a més del treball lingüístic es coneixen festes, tradicions, gastronomia, curiositats, etc.
d’Etiòpia. També s’hi degusten menjars típics o elaborats amb productes etíops: injera, pa, cafè,
pastissos o galetes amb farina de teff.
b) A banda dels berenars-classes d’amhàric, la intenció és afavorir que els nens i nenes i les seves
famílies tinguin informacions diverses sobre el país d’origen: cultura, gastronomia, música, ball,
política, societat, demografia... Tenim clar que conèixer aquests orígens forma part de la seva identitat
i els ajuda a entendre’s i entendre millor la seva condició. Per això volem transmetre aquesta visió
positiva que no sol ser la que ofereixen els mitjans.
En aquest sentit, s’han fet comunicacions via xarxes socials (twitter, instagram i facebook) i al web. Una
de les més interessants ha estat la col·laboració amb Bezawerk Oliver (jove etíop adoptada), que ha
escrit els primers articles: sobre el paper de la dona a Etiòpia, sobre el cereal del teff i sobre els sons
d’Etiòpia. Poden consultar-se a la nostra web. www.afne.org.
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3.1.4 Colònies d'Estiu
Un any més AFNE va organitzar les colònies d’estiu per a nens i nenes de 6 a 13 anys. Aquest any, 22
nens i nenes van compartir una setmana de jocs, natura i diversió a la casa Villa Engràcia de l’Espluga de
Francolí. Aquesta vegada va assistir a les colònies un grup de nens adoptats a Mali. Durant els 7 dies de
les colònies, l'última setmana de juny, van fer excursions per la zona i activitats com hípica, tirolina o jocs
d’orientació, a més de gaudir de la piscina i de les altres instal·lacions de la casa. I com cada any, l’últim
dia, les famílies van compartir estones de jocs i un dinar per acomiadar-se fins l’any vinent.

3.1.5.

Trobada de famílies

Vam fer la Trobada de primavera, un cap de setmana, els dies 21 i 22 d’abril a la casa El Puig de Balenyà, a
Hostalets de Balenyà (Osona).
Un cap de setmana, des de dissabte a la tarda fins diumenge després de dinar, amb activitats lúdiques i
esportives per a petits i grans, algunes d’elles relacionades amb Etiòpia i Àfrica, per conèixer una mica més el
país d’origen de la majoria dels nostres nens i nenes.
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L''11 de novembre vam fer la trobada de tardor de famílies d’AFNE.
La climatologia va acompanyar-nos tota la jornada: sol i bona temperatura matí i tarda.
Novament ens vàrem reunir a la casa El Puig d’Hostalets de Balenyà (la ubicació, el tracte, el menú i la casa
ens van fer decidir a tornar a repetir) per compartir natura, jocs, experiències personals i fins i tot un taller
d’AFNE galetes!
El soci Cesc Mas ens va preparar l’excursió a l’ermita.
Després d'un bon dinar, la família del Cesc, l'Anna i els seus fills Tigist i Jonan ens van poder explicar com va
ser el seu viatge a Etiòpia de l'estiu passat. Un viatge diferent, gens turístic on poder copsar com és la gent
etíop. Va ser molt emocionant.

3.1.6.

Seguiments postadoptius

El grup de treball dels seguiments post-adoptius s´ha mantingut actiu.
S´han portat a terme 5 reunions amb l'ICAA focalitzades en la introducció de millores en el procés de
seguiment postadoptiu i la simplificació de la informació que s´envia als organismes corresponents a Etiòpia,
tenint en compte tanmateix els nous canvis en la legislació relatius a la protecció de dades.

3.1.7.

Assessoria jurídica

Continuem comptant amb la col·laboració de l'advocada Montserrat Tur per temes de mediació familiar i
consultes jurídiques.
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3.1.8.

Assessoria a famílies

.AFNE rep anualment múltiples consultes relacionades amb l’adopció i la postadopció, tant per part de
persones sòcies como no sòcies. Els membres de la Junta han atès i orientat les diverses peticions que han
arribat a l´associació i les han derivat als especialistes corresponents segons el cas.

3.2

Àmbit cooperació

3.2.1. Projecte de col·laboració amb centre maternoinfantil de Muketuri
Des de l’any 2011, AFNE col·labora en el finançament del Centre Maternoinfantil de Muketuri (Etiòpia),
gestionat per la Missionary Community of Saint Paul the Apostle (MCSPA). El centre actualment acull 347
nens, d’entre 4 i 6 anys d’edat, amb educació preescolar , esmorzar i dinar, cursos d'horticultura per a les
mares, producció de verdures, llet i ous en el mateix centre per al consum dels nens i una aula de nens
amb necessitats especials.

A més, el centre disposa d'un programa d'atenció a nens amb desnutrició del poble de Muketuri i de 24
poblats dels voltants que conformen la província de Wuchale Woreda, on actualment s´atenen un total de
291 nens menors de 5 anys.

Durant l’any estem en contacte permanent amb la coordinadora del projecte a Etiòpia, Lourdes Larruy que
ens comparteix informació sobre el dia a dia en el centre: activitats, millores, necessitats. AFNE les
publica a la seva web i n’informa els socis i sòcies.
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3.2.2.

Col·laboració amb l’IBE (Institut Barcelona Esports)
AFNE ha mantingut la col·laboració amb l’Institut Barcelona Esports (IBE) en
el programa escolar “Esports de pel·lícula”, adreçat als cursos de cicle
superior de Primària i Secundària. Els alumnes dels centres prèviament
inscrits van veure el documental Town of Runners (o la seva versió reduïda)
i el van treballar a les classes corresponents. Posteriorment es van
programar unes sessions fòrums amb la participació de membres de la Junta
d´AFNE, on es parlava dels valors de l’esport, d’Etiòpia i de la tasca que hi fa
l’associació.
El curs 2017-18 van participar-hi 4 escoles: Urgell, Gavina, Les Acàcies i
Orlandai.
El curs 2018-19 serà la darrera edició en la qual participarà AFNE.

3.2.3.

Crowdfunding

Amb suport de socis voluntaris, al llarg de 2018 AFNE:
Ha posat en marxa la campanya “Celebrem 10 anys”, a la mateixa plataforma solidària,
aprofitant el desè aniversari del centre de Muketuri. La finalitat de la campanya va ser recaptar
diners per renovar el material escolar dels nens i nenes del centre.
https://www.migranodearena.org/reto/19048/10-anos-haciendo-posible-la-vuelta-al-cole.
Ha mantingut la campanya “378 somriures”, iniciada el 2017 a la plataforma
www.migranodearena.org, amb la finalitat de recaptar diners per millorar l´alimentació dels 378
nens i nenes del centre maternoinfantil de Muketuri, especialment els associats a la producció
de llet i l’alimentació i cura de les vaques.
https://www.migranodearena.org/reto/15142/378-sonrisas
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3.2.4 Armari solidari

L’últim trimestre del 2018, buscant noves vies per a obtenir
fons econòmics per col·laborar amb Muketuri, ens vam
aventurar amb el muntatge de dos estands d'armaris
solidaris. Un armari solidari és la recollida de roba i altres
objectes de segona mà en una paradeta solidària ,a canvi
d'una donació.
El primer d'ells va ser al “LOST&FOUND”, mercat que els
dos últims anys s'ha instal·lat al Moll de la fusta de
Barcelona. La recaptació no va ser gaire, però sí que va
ser d'una manera de poder visualitzar-nos com a
associació.

A l'octubre ens vam animar a donar-li una segona
oportunitat a l'armari solidari, i vam contactar amb el
Centre Cívic dels Lluïsos de Gràcia. Aquests ens van
oferir l'oportunitat de muntar l'armari a la mateixa
Plaça del Nord, amb el suport per part d'ells pel que
fa a la infraestructura. Malgrat les bones expectatives,
la sort no ens va acompanyar pel que fa al temps que
vam tenir, pluja i més pluja, cosa que ens va obligar a
romandre a dintre del centre cívic amb molt poques
visites i per tant amb poques donacions; però com
l'anterior cop, la visibilitat va estar present i les ganes
de buscar noves vies d'ingressos es va fer un altre
cop evident.

3.2.5

Xipaires de la cursa de la Mercè de Barcelona

El 16 de setembre de 2018, un grup de socis, col·laboradors i amics d’AFNE van recollir els xips de
lloguer (els blancs) dels corredors i corredores a l’arribada de la cursa de la Mercè de Barcelona.
L’activitat s’emmarca dins del programa “Mercè solidària”, de l’Institut Barcelona Esports i ens va
permetre de recollir 1.687 xips, cada un dels quals va suposar un donació de 0,80 €/u per a l’associació
i el projecte de cooperació de Muketuri.
Tots els xipaires voluntaris van ser molt actius i van participar amb il·lusió en aquesta tasca solidària.
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3.2.6

Loteria/Grossa

El 2018 s'han ofert participacions de la Grossa i la Loteria Nacional. Concretament, 96 dècims de loteria
nacional (730 participacions adquirides per socis i col·laboradors i 7 participacions que es va quedar
l’associació en dipòsit ) i 450 participacions, 4 números sencers, de la Grossa.
L'import obtingut, gràcies als donatius incorporats a les respectives loteries, s'ha destinat al centre de
Muketuri.
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3.2.7

Subhasta Solidària.

El 19 de Desembre de 2018, una sòcia de la nostra entitat, Leonor Altamira, va organitzar una subhasta
benèfica a l'empresa on treballa, Autodesk Inc, a benefici de Muketuri.
La subhasta va ser un gran èxit, amb la participació d'uns 130 treballadors que durant 3 hores van licitar
per productes i serveis donats pels mateixos empleats, recaptant així més de 7,000€.
En suport a aquesta iniciativa, Autodesk va donar la mateixa quantitat mitjançant la seva Fundació.
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4.

Comunicació

Aquest 2018 hem continuat comptant amb la feina d’una persona que ha fet de community manager i ha
gestionat, juntament amb la secretària de l’associació el dia a dia de les xarxes socials i totes les
comunicacions amb els socis.
Web
A la web d’AFNE s’hi poden trobar totes les informacions de les activitats que es van organitzant des de
l’associació. També s’hi publiquen articles sobre Etiòpia i tot el que ens arriba des de Muketuri.
Setmanalment, o cada quinze dies, s’han anat publicant noves entrades sobre activitats, futures o ja
realitzades, o articles d’interès.
Xarxes socials
AFNE té perfils actius en 4 xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube).
Seguim treballant perquè siguin un canal de comunicació actualitzat i amb publicacions pràcticament
diàries ja sigui de notícies sobre Etiòpia o del món de l’adopció i la postadopció, com de notícies i
informacions d’AFNE i les nostres activitats.

Facebook: https://www.facebook.com/afne.org/
Twitter: @AFNE_org

Instagram: afne_etiopia

Youtube: AFNE ASSOCIACIÓ

Correu electrònic/butlletins
És el canal principal de comunicació amb els socis i sòcies i
totes aquelles persones o entitats interessades en la nostra
tasca.
Durant el 2018, s’han enviat butlletins amb les informacions
d’interès cada 6 setmanes. I comunicacions concretes sobre
activitats quan ha sigut necessari.

Memòria 2018

17

5. Gràfics
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