
 

 

MEMÒ

 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT

A) Projectes finalitzats 

 

 “Reforma y equipament de la escola primària de Dana, 

Camerun.” 

 

 Estat del 

 Finançadors: Diputació de Ciudad Real, Globalmon, Sana 

Logone Camerun , APPE Dana

 Justificació i informe final: entregats i aprovats

 

 “Construcció i equipament del Centre Cultural de 

Yagoua, Fase II, Vall del Logone, C

 

 Estat del projecte: Finalitzat abril 2014

 Finançadors: Fundació Bancaixa, Ajuntament de Gandia, 

Globalmon, Ajuntament de Yagoua, Sana Logone, Centre 

Cultural de Yagoua.

 Justificació i informe final: Entregats i aprovats per tots 

els finançadors.

 

 “Campanya de re

primària 

la salut a la Vall del Logone”

 

 Estat del projecte: finalitzat març 2015.

 Finançadors: Ajuntament d’Ontinyent, Globalmon, Sana 

Logone Camerun,

 Justificació i informe final: pendent de entrega

 

 “Creació d’un centre de formació professional per al 

treball modern”

 

 Estat del projecte: En execució

 Fiançadors: Fundació Bancaixa, Globalmon, Sana 

Logone, Ajuntament de Yagoua, 

 Justificació i informe final: en execució
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MEMÒRIA GLOBALMON 2014 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT 

Projectes finalitzats o en execució: 

“Reforma y equipament de la escola primària de Dana, 

Camerun.”  

Estat del projecte: Finalitzat setembre de 2014

Finançadors: Diputació de Ciudad Real, Globalmon, Sana 

Logone Camerun , APPE Dana 

Justificació i informe final: entregats i aprovats

“Construcció i equipament del Centre Cultural de 

Yagoua, Fase II, Vall del Logone, Camerun” 

Estat del projecte: Finalitzat abril 2014 

Finançadors: Fundació Bancaixa, Ajuntament de Gandia, 

Globalmon, Ajuntament de Yagoua, Sana Logone, Centre 

Cultural de Yagoua. 

Justificació i informe final: Entregats i aprovats per tots 

els finançadors. 

anya de reforç de les capacitats dels mestres de 

 i sensibilització social envers l’escolarització i 

a la Vall del Logone” 

Estat del projecte: finalitzat març 2015. 

Finançadors: Ajuntament d’Ontinyent, Globalmon, Sana 

Logone Camerun, Centre Cultural de Yagoua

Justificació i informe final: pendent de entrega

“Creació d’un centre de formació professional per al 

treball modern” 

Estat del projecte: En execució -fase de finalització

Fiançadors: Fundació Bancaixa, Globalmon, Sana 

Logone, Ajuntament de Yagoua, beneficiaris

Justificació i informe final: en execució 
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“Reforma y equipament de la escola primària de Dana, 

projecte: Finalitzat setembre de 2014 

Finançadors: Diputació de Ciudad Real, Globalmon, Sana 

Justificació i informe final: entregats i aprovats 

“Construcció i equipament del Centre Cultural de 

 

Finançadors: Fundació Bancaixa, Ajuntament de Gandia, 

Globalmon, Ajuntament de Yagoua, Sana Logone, Centre 

Justificació i informe final: Entregats i aprovats per tots 

forç de les capacitats dels mestres de 

i sensibilització social envers l’escolarització i 

Finançadors: Ajuntament d’Ontinyent, Globalmon, Sana 

Centre Cultural de Yagoua 

Justificació i informe final: pendent de entrega 

“Creació d’un centre de formació professional per al 

fase de finalització 

Fiançadors: Fundació Bancaixa, Globalmon, Sana 

beneficiaris 



 

 

 

 “Recolzament 

impuls a la cooperativa TPA, Yagoua, Vall del Logone 

Camerun”. 

 

 Estat 

 Finançadors:  Manos Unidas, Globalmon, Globalmon 

Camerun, Sana Logone, 

 

 “Construcció i equipament de l’escola 

Dangabissi, Vall del Logone, Camerun”

 Estat del projecte: en execució

 Finançador

Logone, APPE Dangabisi

 

B) Estudi, redacció i cerca de finançament nous projectes: 

 

 Programa “Construcció i equipament d’un Centre de Formació 

per al Treball Modern” (CFEM 

  

 Estat

El projecte esta en una fase d’inici, compten amb maquinaria, 

comptem amb un terreny i em començat la reforma i 

construcció de l’edificació. 

amb la maquinaria de fusteria. 

 Objectiu 2015: Aconseguir el fina

les instal·lacions

 

 Programa: “Creació de Agro Industria Rural TPA a Yagoua, Vall 

del Logone, Camerun. 

 Estat

Recolzament a la Cooperativa TPA per a la creació d’una Agro 

Industria Rural de transformació i comercialització 

Yagoua, Vall del Logone Camerun. 

Comptem amb un magatzem i maquinaria de pelatge i neteja, 

un punt de venta en Yagoua i un vehicle de distribució. 

S’ha començat a comercialitzar arròs en tota la municipalitat 

de Yagoua (ciutat i poblats 

Balmatta i Kalak. 

S’ha començat a crear un fons d’estoc. 
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“Recolzament a les activitats generadores de renda 

impuls a la cooperativa TPA, Yagoua, Vall del Logone 

”.  

Estat del projecte: en execució 

ançadors:  Manos Unidas, Globalmon, Globalmon 

Camerun, Sana Logone, Beneficiaris, particulars. 

“Construcció i equipament de l’escola 

Dangabissi, Vall del Logone, Camerun” 

Estat del projecte: en execució 

Finançadors: Diputació de Ciudad Real, Globalmon, Sana 

Logone, APPE Dangabisi 

Estudi, redacció i cerca de finançament nous projectes: 

Programa “Construcció i equipament d’un Centre de Formació 

per al Treball Modern” (CFEM –sigles en francès) 

Estat: en execució 

El projecte esta en una fase d’inici, compten amb maquinaria, 

comptem amb un terreny i em començat la reforma i 

construcció de l’edificació. També s’han fet les primeres proves 

amb la maquinaria de fusteria.  

Objectiu 2015: Aconseguir el finançament per a 

les instal·lacions 

Programa: “Creació de Agro Industria Rural TPA a Yagoua, Vall 

del Logone, Camerun.  

Estat: en execució 

Recolzament a la Cooperativa TPA per a la creació d’una Agro 

Industria Rural de transformació i comercialització 

Yagoua, Vall del Logone Camerun.  

Comptem amb un magatzem i maquinaria de pelatge i neteja, 

un punt de venta en Yagoua i un vehicle de distribució. 

S’ha començat a comercialitzar arròs en tota la municipalitat 

de Yagoua (ciutat i poblats pedania) i als poblats de Dana, 

Balmatta i Kalak.  

S’ha començat a crear un fons d’estoc.  
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a les activitats generadores de renda 

impuls a la cooperativa TPA, Yagoua, Vall del Logone 

ançadors:  Manos Unidas, Globalmon, Globalmon 

, particulars.  

“Construcció i equipament de l’escola primària de 

s: Diputació de Ciudad Real, Globalmon, Sana 

Estudi, redacció i cerca de finançament nous projectes:  

Programa “Construcció i equipament d’un Centre de Formació 

 

El projecte esta en una fase d’inici, compten amb maquinaria, 

comptem amb un terreny i em començat la reforma i 

s’han fet les primeres proves 

çament per a finalitzar 

Programa: “Creació de Agro Industria Rural TPA a Yagoua, Vall 

Recolzament a la Cooperativa TPA per a la creació d’una Agro 

Industria Rural de transformació i comercialització d’arròs en 

Comptem amb un magatzem i maquinaria de pelatge i neteja, 

un punt de venta en Yagoua i un vehicle de distribució.  

S’ha començat a comercialitzar arròs en tota la municipalitat 

s poblats de Dana, 



 

 

 Objectiu 2015: Augmentar producció per tal vendre en 

Maroua i Mokolo. Maroua està a 200 km de Yagoua,

Mokolo a 300, ambdues poblacions a l’oest de la 

Província

activitat econòmica i a més creixent numero d’habitants 

que arriben des de les zones rurals a viure i/o

abastir

 

 Programa “

nens i nenes de la Vall del Logone,

Camerun” 

 

 Estat : en execució

 

Amb l’escola de Dana, ja en son 

equipades amb materials durables.  Mes de 300 mestres de 

primària han participat en els projectes 

coneixements i capacitació, a més de el

capacitació de 

xiquets i xiquetes han sigut escolaritzats i l’assistència regular 

a les classes ha augmentat en un 30%. 

2014 va augmentar en un 15%  el numero d’alumnes que 

finalitzava el cicle complet de primària

xiquets).  El repte continua, a més de insistir en la finalització 

del cicle de 

menors que continuen els estudis de secu

 

 Objectius 2015:

 

equipament

 

mestres de 

 

escolaritzades que 

augmente a

 

 

 Programa “Campanya de millora de la salut publica”

 Estat: en execució

Des de 2006 hem construït 17 pous a difere

de els dos costat del riu Logone, a Txad i a Camerun, però 

encara n’hi ha milers de persones que no tenen accés a l’aigua 

C/ Duc Alfons el Vell 1, 46701 Gandia

Objectiu 2015: Augmentar producció per tal vendre en 

Maroua i Mokolo. Maroua està a 200 km de Yagoua,

Mokolo a 300, ambdues poblacions a l’oest de la 

Província Extrem Nord Camerun. Son ciutats de creixent 

activitat econòmica i a més creixent numero d’habitants 

que arriben des de les zones rurals a viure i/o

abastir-se d’aliments. 

Programa “ Campaña de d’escolarització primària

nens i nenes de la Vall del Logone, 2006-

 

Estat : en execució 

Amb l’escola de Dana, ja en son 14 escoles construïdes i 

equipades amb materials durables.  Mes de 300 mestres de 

primària han participat en els projectes de reforç de 

coneixements i capacitació, a més de els programa de 

capacitació de docència en llengua i historia massa.  Més 9000 

xiquets i xiquetes han sigut escolaritzats i l’assistència regular 

a les classes ha augmentat en un 30%.  Durant el curs 2013

2014 va augmentar en un 15%  el numero d’alumnes que 

finalitzava el cicle complet de primària (més del 60% eren 

.  El repte continua, a més de insistir en la finalització 

del cicle de primària, ens proposem incrementar 

menors que continuen els estudis de secundaria. 

Objectius 2015: 

 Aconseguir finançament per la construcció i 

equipament de les escoles de Mogodi i Kamargui

 Realitzar un altre curs de formació i capacitació de 

mestres de primària. 

 Aconseguir que el numero de xiquetes 

escolaritzades que finalitza el cicle complet de 

augmente al nivell dels xiquets.  

  

  

Programa “Campanya de millora de la salut publica”

Estat: en execució 

de 2006 hem construït 17 pous a diferents poblats rurals 

de els dos costat del riu Logone, a Txad i a Camerun, però 

encara n’hi ha milers de persones que no tenen accés a l’aigua 
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Objectiu 2015: Augmentar producció per tal vendre en 

Maroua i Mokolo. Maroua està a 200 km de Yagoua, i 

Mokolo a 300, ambdues poblacions a l’oest de la 

run. Son ciutats de creixent 

activitat econòmica i a més creixent numero d’habitants 

que arriben des de les zones rurals a viure i/o per a 

primària de 15.000 

-2015 Txad i 

14 escoles construïdes i 

equipades amb materials durables.  Mes de 300 mestres de 

de reforç de 

s programa de 

en llengua i historia massa.  Més 9000 

xiquets i xiquetes han sigut escolaritzats i l’assistència regular 

Durant el curs 2013-

2014 va augmentar en un 15%  el numero d’alumnes que 

(més del 60% eren 

.  El repte continua, a més de insistir en la finalització 

primària, ens proposem incrementar el numero de 

daria.  

onseguir finançament per la construcció i 

de les escoles de Mogodi i Kamargui.  

Realitzar un altre curs de formació i capacitació de 

Aconseguir que el numero de xiquetes 

el cicle complet de primària 

Programa “Campanya de millora de la salut publica” 

ts poblats rurals 

de els dos costat del riu Logone, a Txad i a Camerun, però 

encara n’hi ha milers de persones que no tenen accés a l’aigua 



 

 

potable, i que es veuen obligades a recórrer llargues distancies 

per trobar-

Per altra banda les campanyes de se

sobre higiene, salubritat i aigua potable son objecte de molt 

d’interès per a la població, que demanda més activitats, més 

informació i 

 

 Objectiu

 

 

higiene i salubritat. 

 

 Programa Cultura i Desenvolupament: Centre Cultural i 

Ecomuseu de la Vall del Logone. 

 Objectius 2015: Aconseguir finançament per acabar 

l’edificació. (Fase III i IV del projecte). Continuar donant 

suport a les activitats que es realitzen al Centre Cultural 

i als cursos de formació. 

 

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

 “EDUCA-SÒLID, Educació per al Desenvolupament 

joves de la comarca de La Safor”

Primera edició Educa

 Estat 

 Finançadors: Generalitat Valenciana, Diputació de 

Valencia, Globalmon. Amb la col·laboració  de Viviendas 

para los Sin Techo, Educación Deporte i Coperación, 

Fundació Palau Ducal del Borja,  Ajuntament de Gandia, 

Unive

Valencia). 

 Justificació i informe final: Entregat i aprovat per la 

Diputació de Valencia. Entregat i en tràmit en la 

Generalitat Valenciana. 

 

La segona edició Educa

l’equador del projecte.  

Valencia, Globalmon i Viviendas para los Sin Techo i la 

col·laboració

l’Ajuntament de Gandia. 
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potable, i que es veuen obligades a recórrer llargues distancies 

-la.  

Per altra banda les campanyes de sensibilització i formació 

sobre higiene, salubritat i aigua potable son objecte de molt 

d’interès per a la població, que demanda més activitats, més 

informació i sobretot més inversions.  

Objectius 2015:  

 Perforació i instal·lació de 2 pous. 

 Realitzar més campanyes de sensibilització en 

higiene i salubritat.  

Programa Cultura i Desenvolupament: Centre Cultural i 

Ecomuseu de la Vall del Logone.  

Objectius 2015: Aconseguir finançament per acabar 

l’edificació. (Fase III i IV del projecte). Continuar donant 

suport a les activitats que es realitzen al Centre Cultural 

i als cursos de formació.  

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

SÒLID, Educació per al Desenvolupament 

joves de la comarca de La Safor” 

Primera edició Educa-sòlid:  

Estat del projecte: Finalitzat octubre 2014 

Finançadors: Generalitat Valenciana, Diputació de 

Valencia, Globalmon. Amb la col·laboració  de Viviendas 

para los Sin Techo, Educación Deporte i Coperación, 

Fundació Palau Ducal del Borja,  Ajuntament de Gandia, 

Universitat Internacional de Gandia (Universitat de 

Valencia).  

Justificació i informe final: Entregat i aprovat per la 

Diputació de Valencia. Entregat i en tràmit en la 

Generalitat Valenciana.  

egona edició Educa-sòlid està en execució, ens trobem a 

ador del projecte.  Amb el finançament de la Diputació de 

Valencia, Globalmon i Viviendas para los Sin Techo i la 

col·laboració de la Fundació Palau Ducal dels Borja,  

Ajuntament de Gandia.  
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potable, i que es veuen obligades a recórrer llargues distancies 

nsibilització i formació 

sobre higiene, salubritat i aigua potable son objecte de molt 

d’interès per a la població, que demanda més activitats, més 

s campanyes de sensibilització en 

Programa Cultura i Desenvolupament: Centre Cultural i 

Objectius 2015: Aconseguir finançament per acabar 

l’edificació. (Fase III i IV del projecte). Continuar donant 

suport a les activitats que es realitzen al Centre Cultural 

SÒLID, Educació per al Desenvolupament als 

 

Finançadors: Generalitat Valenciana, Diputació de 

Valencia, Globalmon. Amb la col·laboració  de Viviendas 

para los Sin Techo, Educación Deporte i Coperación, 

Fundació Palau Ducal del Borja,  Ajuntament de Gandia, 

rsitat Internacional de Gandia (Universitat de 

Justificació i informe final: Entregat i aprovat per la 

Diputació de Valencia. Entregat i en tràmit en la 

, ens trobem a 

çament de la Diputació de 

Valencia, Globalmon i Viviendas para los Sin Techo i la 

de la Fundació Palau Ducal dels Borja,  



 

 

La tercera edició del projecte ja esta en període de planificac

pel moment compten amb el finançament de la Diputació de 

Valencia i la col·laboració de la Fundació Palau Ducal dels 

Borja.  

 

 Campanya de sensibilització social a través de la cultura 

saheliana. 

 Art Tikar Africà. Exposició i xerrada en la Sala Coll 

de Gandia. Exposició oberta al públic durant el mes de 

febrer i març. (activitat emmarcada en el projecte 

Educa

 

 

 Embelasante Sahel Africano. Exposició a l’Espai 

Globalmon. 

grups reduïts de entre 10 y 15 persones a l’espai 

Globalmon. 

 

 Xarrades, conferencies i altres activitats: 

 

 Campanya escolar. Presentació i difusió dels projectes 

de Globalmon a La Vall del Logone,

Valenciana. (és de 50 xerrades en centres escolars de 

primària

 

 Participació en VI Fira de la Solidaritat d’Ontinyent. 

 

 Conferencia Presentació i difu

l’espai cultural Art i Més de Gandia. 

 

 Partic

Valenciana. 

 

PRÀCTIQUES D’ESTUDIANTS

 Un estudiant del màster de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament ha realitzat una estada en Camerun, per tal 

de realitzar les practiques del màster amb Globalm

Logone.  Aquest estudiant va definir les ferramentes per a 

realitzar un diagnòstic de gènere, sobre la situació de la dona 

al País Massa (Vall del Logone, Camerun) 
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La tercera edició del projecte ja esta en període de planificac

pel moment compten amb el finançament de la Diputació de 

Valencia i la col·laboració de la Fundació Palau Ducal dels 

Campanya de sensibilització social a través de la cultura 

 

Art Tikar Africà. Exposició i xerrada en la Sala Coll 

de Gandia. Exposició oberta al públic durant el mes de 

febrer i març. (activitat emmarcada en el projecte 

Educa-solid) 

Embelasante Sahel Africano. Exposició a l’Espai 

Globalmon.  Xerrades organitzades al llarg de l’any per a 

grups reduïts de entre 10 y 15 persones a l’espai 

Globalmon. Drets Humans 

Xarrades, conferencies i altres activitats:  

Campanya escolar. Presentació i difusió dels projectes 

de Globalmon a La Vall del Logone, en la Comunitat 

Valenciana. (és de 50 xerrades en centres escolars de 

primària i secundaria.  

Participació en VI Fira de la Solidaritat d’Ontinyent. 

Conferencia Presentació i difusió projectes Globalmon en 

l’espai cultural Art i Més de Gandia.  

Participació en II Trobada de Patxwork de la Comunitat 

Valenciana.  

PRÀCTIQUES D’ESTUDIANTS 

Un estudiant del màster de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament ha realitzat una estada en Camerun, per tal 

de realitzar les practiques del màster amb Globalm

Logone.  Aquest estudiant va definir les ferramentes per a 

realitzar un diagnòstic de gènere, sobre la situació de la dona 

al País Massa (Vall del Logone, Camerun)  
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La tercera edició del projecte ja esta en període de planificació, 

pel moment compten amb el finançament de la Diputació de 

Valencia i la col·laboració de la Fundació Palau Ducal dels 

Campanya de sensibilització social a través de la cultura 

Art Tikar Africà. Exposició i xerrada en la Sala Coll Alas 

de Gandia. Exposició oberta al públic durant el mes de 

febrer i març. (activitat emmarcada en el projecte 

Embelasante Sahel Africano. Exposició a l’Espai 

Xerrades organitzades al llarg de l’any per a 

grups reduïts de entre 10 y 15 persones a l’espai 

Campanya escolar. Presentació i difusió dels projectes 

en la Comunitat 

Valenciana. (és de 50 xerrades en centres escolars de 

Participació en VI Fira de la Solidaritat d’Ontinyent.  

ió projectes Globalmon en 

II Trobada de Patxwork de la Comunitat 

Un estudiant del màster de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament ha realitzat una estada en Camerun, per tal 

de realitzar les practiques del màster amb Globalmon i Sana 

Logone.  Aquest estudiant va definir les ferramentes per a 

realitzar un diagnòstic de gènere, sobre la situació de la dona 



 

 

 

 Una estudiant del Postgrau en Societats Africanes i 

Desenvolupament de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona, va realitzar les seves pràctiques a Camerun. La 

seva estada va ser una col·laboració al Centre Cultural i 

Ecomuseu de la Vall del Logone, a Yag

 

VOLUNTARIAT 

 Dues voluntàries

Programa d’escolarització 

projectes. Durant tres setmanes, van 

Logone, per tal d’actualitzar totes les dades del 

d’escolarització 

 

 A la seu central de Gandia, el voluntariat ha continuat 

augmentant, el que ens ha permès estar presents en més 

activitats fora de la delegació, assistir a fires, trobades, i altres 

iniciatives de difusió i  sens

 

DESENVOLUPAMENT INTERN I INSTITUCIONAL

 Globalmon Camerun, 

ordinador i accés a Internet. A més ja compta amb 9 voluntaris 

i un animador socio

 

 Globalmon ha participat i assessorat al naixement d

col·lectiu de metges valencians compromesos amb el 

desenvolupament “Surg for All”. 

 

 

 

 

 

José Luis Ferrer Soria 

President   
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Una estudiant del Postgrau en Societats Africanes i 

Desenvolupament de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona, va realitzar les seves pràctiques a Camerun. La 

seva estada va ser una col·laboració al Centre Cultural i 

Ecomuseu de la Vall del Logone, a Yagoua.  

voluntàries van viatjar ala Vall del Logone, en el marc del 

Programa d’escolarització primària, amb la coordinadora de 

. Durant tres setmanes, van recórrer

Logone, per tal d’actualitzar totes les dades del 

d’escolarització primària a la zona.  

A la seu central de Gandia, el voluntariat ha continuat 

augmentant, el que ens ha permès estar presents en més 

activitats fora de la delegació, assistir a fires, trobades, i altres 

iniciatives de difusió i  sensibilització.  

DESENVOLUPAMENT INTERN I INSTITUCIONAL 

Globalmon Camerun, compta amb una oficina pròpia amb un 

ordinador i accés a Internet. A més ja compta amb 9 voluntaris 

i un animador socio-educatiu.  

Globalmon ha participat i assessorat al naixement d

col·lectiu de metges valencians compromesos amb el 

desenvolupament “Surg for All”. http://surgforall.org/es/

Gandia 16 de febrer de 2015.

      Lluis Cristóbal Garcia 

      Secretari  
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Una estudiant del Postgrau en Societats Africanes i 

Desenvolupament de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona, va realitzar les seves pràctiques a Camerun. La 

seva estada va ser una col·laboració al Centre Cultural i 

an viatjar ala Vall del Logone, en el marc del 

primària, amb la coordinadora de 

recórrer la Vall del 

Logone, per tal d’actualitzar totes les dades del Diagnòstic 

A la seu central de Gandia, el voluntariat ha continuat 

augmentant, el que ens ha permès estar presents en més 

activitats fora de la delegació, assistir a fires, trobades, i altres 

compta amb una oficina pròpia amb un 

ordinador i accés a Internet. A més ja compta amb 9 voluntaris 

Globalmon ha participat i assessorat al naixement d’un 

col·lectiu de metges valencians compromesos amb el 

http://surgforall.org/es/ 

Gandia 16 de febrer de 2015. 

Garcia Pérez 


