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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. La seva
activitat gira al voltant de la cooperació
internacional i l’atenció a les famílies en
diferents aspectes relacionats amb la
postadopció.
Al llarg de 2020, tot i el context global de la
pandèmia per la Covid-19, l'associació ha
pogut donar continuïtat al projecte de
cooperació amb el centre maternoinfantil de
Muketuri a Etiòpia i ha continuat fent difusió
de la cultura etíop i oferint suport i activitats
formatives a les famílies, per bé que s’ha
adaptat el format de les propostes a les eines
digitals, tenint en compte les recomanacions
de les autoritats competents davant l’estat
d’alarma decretat pel govern arran de la crisi
sanitària.
La seu social d'AFNE es troba a l’avinguda
Diagonal, 365, 1r 2a de Barcelona. L’associació
té contractada una professional polivalent
que desenvolupa tasques administratives i
de suport global, i compta amb els serveis
externs d'una responsable de comunicació
que centralitza l’estratègia de difusió de
l’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: Meritxell Coll, Rosa Nolla, Mª
Ángeles Martin i Francesc X. Mas
AFNE, data 31/12/2020, té 269 socis i sòcies. El
principal motiu d'aquesta disminució ha
estat la situació econòmica.
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2.

Objectius
Objectius generals
Els objectius generals d'AFNE abasten dos àmbits principals:
1. La cooperació amb el centre maternoinfantil de Muketuri (Etiòpia).
2. L'atenció a les famílies adoptives.

Objectius específics
Donar continuïtat a la col·laboració amb el projecte de Muketuri
(Etiòpia).
Atendre de manera individualitzada els socis i col·laboradors.
Organitzar espais formatius i de debat sobre el món de l’adopció.
Orientar les famílies que volen fer el viatge de retorn amb els seus
fills i filles a Etiòpia.
Afavorir el vincle dels nens i nenes nascuts a Etiòpia, adoptats al
nostre país, amb el seu país d'origen.
Difondre una imatge positiva d'Etiòpia i donar visibilitat a la seva
cultura.
Crear sinèrgies amb d'altres associacions i/o ONG.
Potenciar la presencia d’AFNE a les xarxes socials.
Participar a les convocatòries d'ajuts i subvencions per aconseguir
finançament extern.

3.

Activitats realitzades 2020
Activitats àmbit de famílies

Aquest 2020 s’han dut a terme quatre projectes subvencionats per
l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) per a associacions de
famílies adoptives:
Els tallers d’acompanyament postadoptiu per a pares i mares
d'infants adoptats o en acolliment.
La formació AFNE-IFAD.
Els Espais AFNE de trobada sobre temes d’interès relacionats amb
l’adopció i/o Etiòpia.
Etiòpia en positiu, que inclou els tallers de cuina en família i una
estratègia de comunicació de notícies relacionades amb Etiòpia de
caire positiu.
Tots els projectes es van presentar a les subvencions de l’Institut Català
de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) per a associacions de famílies adoptives
i van ser acceptats, de manera que han comptat amb l’ajuda econòmica
4
corresponent.

Taller de formació i acompanyament de
pares/mares

Durant el primer trimestre vam plantejar una nova
edició dels Tallers de formació i acompanyament en
la postadopció i acolliment familiar, impartits per la
psicòloga Nerea Larumbe, especialitzada en
traumateràpia infantil sistèmica.
Aquests tallers serveixen per parlar i tractar amb
sensibilitat la postadopció i l’acolliment familiar.
Combinen la part teòrica i el fet de compartir les
experiències personals i familiars.
Els tallers tenien una durada de dues hores i van
constar de tres sessions al gener, en què es
tractaven les emocions i com gestionar-les; tres
sessions al febrer, sobre el repte de l’escola, i tres al
març, sobre l’adolescència. Aquest any es va afegir
una última sessió de cloenda a demanda dels
participants, però a causa del confinament per la
pandèmia de Covid-19, les dues últimes sessions es
van haver de posposar fins al juny i es van fer
telemàticament. Aquesta nova modalitat va ser ben
rebuda per les famílies, ja que va permetre dedicar
la sessió de cloenda a les dificultats generades arran
del confinament.
Van participar-hi 20 famílies, alguns dels
participants eren mestres i aquest fet en les
sessions sobre l’escola, va ser molt enriquidor. Totes
les sessions, excepte les dues últimes, es van
realitzar a la Casa Elizalde de Barcelona.
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Sessions dels tallers
Les emocions, aprenent a gestionar-les
17, 18 i 31/01/2020
Adopció i acolliment el repte de l'escola
1, 14 i 15/02/2020
Adoptat/da alollit/da i adolescent alhora
28,29/02 i 30/05/2020
Sessió de Cloenda
06/06/2020
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Formació AFNE-IFAD
Cicle d'activitats: "Recerca d’orígens i identitat"
Es tracta d'un projecte de formació per a les famílies
i les persones adoptades sobre la recerca dels
orígens i la construcció de la pròpia identitat.
Les sessions van ser molt enriquidores per a tots els
participants i, tot i que per la situació sanitària van
acabar sent virtuals, la primera part del curs sí que es
va poder fer presencial.
Els objectius han estat:
Interioritzar un concepte positiu d'un/a mateix
que permeti assumir la identitat d'una manera
completa i acceptar la pròpia realitat amb tot el
que això implica de mancança i abundància de
ser una persona adoptada.
Establir les bases per poder exercir una funció
reparadora en les mancances físiques i
emocionals que han pogut patir les persones
adoptades, amb la finalitat d'oferir-los el
desenvolupament més complet.
Acompanyar-los a establir vincles sòlids i crear
una identitat segura i positiva; ajudar-los a
acceptar la identitat ètnica.
Acompanyar les famílies i les persones adoptades
perquè puguin ser conscients dels seus propis
dols, o que estiguin en disposició de reconèixerlos i voler-los elaborar.
Aprofundir en les expectatives a vegades, poc
realistes, dols no elaborats o paternitats
idealitzades que dificulten el desenvolupament
correcte del vincle familiar.
Revisar
el
valor
que
es
pot
donar,
inconscientment, als llaços de sang i a l'herència
genètica.
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Sessions de la formació
S'han portat a terme les sessions següents :
”Xerrada/Tertúlia introductòria sobre “Recerca
d’orígens i identitat”
Data: 16 de gener 2020 (Casa Elizalde)
Ponent: Eva Gispert Cubarsí

Grups terapèutics “Recerca d’orígens i identitat”
per a famílies adoptives.
Facilitadores: Vinyet Mirabent i Eva Gispert
Dates: 4 gener, 21 de febrer i 19 de juny. La darrera
sessió es va fer en línia.
Grups terapèutics “Recerca d’orígens i identitat”
per a persones adultes adoptades.
Facilitadors: Jesús Esteban i Eva Gispert
Dates: 30 de gener, 13 de febrer i 2 de juny. La
darrera sessió es va fer en línia.
Durada: En total 6 hores: 3 sessions de 2 hores
cada una.
Taller vivencial de sensibilització i debat “Què en
pensen les persones adoptades sobre la recerca
d’orígens i identitat?”
Dates: 15 de febrer 2020 (Casa Elizalde)
Facilitadores: Vinyet Mirabent i Eva Gispert
Taller vivencial “Aprenent a comunicar-nos amb
el nostre fill/a des del cor, aprenent a escoltar el
que sent i el que sentim.”
Facilitadores: Concepció Sagristà i Eva Gispert
Data: 25 de juny de 18 a 21h.
https://www.afne.org/2020/06/25-de-juny-tallervivencial/
Taller vivencial “Millorant la comunicació entre
tots els membres de la família”
Data:
29
de
juny
de
18
a
21h.
https://www.afne.org/2020/06/29-de-juny-tallervivencial-millorar-comunicacio-familia/
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Espais AFNE
L’objectiu general dels Espais AFNE és constituir un espai de suport a les famílies
adoptives d’infants a Catalunya o altres països, així com a persones adoptades,
sobre qüestions vinculades amb l'adopció i la postadopció.

Al llarg de l’any s’han realitzat les sessions següents:
8 de febrer de 2020. La importància de la figura
dels referents en els menors adoptats, amb la
Montserrat Anguiano, artista afrocatalana i filla
adoptiva. A la xerrada s’ha fet un recorregut fins a
l’actualitat per la història i els referents
afrodescendents més importants, des de l’Àfrica
fins als Estats Units.
7 de març de 2020. Com integrar la família
biològica amb l’adoptiva? a càrrec de Javier García
Martínez, psicòleg, educador social i mediador
familiar. L’objectiu ha estat facilitar eines per fer
front a les dificultats que molts menors adoptats o
en acollida presenten en el dia a dia i que tenen el
seu origen en els traumes patits dintre de la
primera etapa del seu desenvolupament.
28 de novembre del 2020. Adolescència i jove
adoptat i futur: camí cap a la identitat i el lloc a la
societat a càrrec de Vinyet Mirabent, psicòloga
clínica i Psicoterapeuta (Fundació Vidal i
Barraquer). L’activitat s’ha desenvolupat per
plataforma digital i ha consistit en una introducció
inicial per part de la ponent i una segona part més
interactiva amb la participació de les persones
assistents.
Àudio de la xerrada:
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"Etiòpia en positiu"
Projecte que intenta aportar una visió positiva del país: sobre les millores,
progressos i avenços en tots els camps. Aquest coneixement ajuda els infants
adoptats a connectar positivament amb els seus orígens i contribueix a la
formació i consolidació de la seva identitat.
L’any 2020 es van fer dos tipus d’accions dins d’aquest projecte: Tallers de
cuina etíop en família i Conèixer Etiòpia

Tallers de cuina etíop en família
En aquests tallers s’ha acostat els assistents a la gastronomia etíop de la mà de
la Fatuma (cuinera) i la Mulu (ajudant de cuina). En els tallers s’ha parlat dels
ingredients i les receptes per elaborar plats de la gastronomia del país, i el
significat de determinats ritus socials al voltant del menjar.
Els presencials es van fer a la Casa Elizalde; però atesa la situació sanitària,
alguns tallers es van fer virtuals des de la Cookiteca, amb un directe
d’Instagram, i se’n van editar videoreceptes que es van compartir per les xarxes
de l’associació.

Els tallers van ser els següents:
18 de gener 2020, injera amb doro wot
(pollastre), salata,
https://www.afne.org/2020/01/3r-tallercuina-etiop-doro-wat/
22 de febrer del 2020, injera amb sega
wot (vedella), salata
https://www.afne.org/2020/02/4t-tallerde-cuina-etiop-segawot/
25 de juny del 2020, injera amb salata,
dinitx wot (salsa amb patates), atkelt
(salsa de bròcoli), munxet
https://www.afne.org/2020/07/5e-tallercuina-etiop-videoreceptes/#more-10517
7 de novembre de 2020, injera amb
shiro (salsa de cigrons)
https://www.instagram.com/tv/CHShPz
ZCEGI/
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Conèixer Etiòpia
Aquesta acció ha suposat la difusió constant i regular d’informacions sobre la
cultura d’Etiòpia i el foment de la interculturalitat i d’esdeveniments
relacionats amb aquests àmbits a través dels canals de comunicació propis
d’AFNE: correu electrònic, web i xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter).
A la web hi ha tot el recull de notícies difoses per AFNE que podeu consultar
aquí:
https://www.afne.org/etiopia/actualitat/
També ens hem fet ressò d’esdeveniments organitzats per institucions i altres
entitats públiques i privades relacionats amb aquest àmbit.
L’actuació ha inclòs la redacció d’articles especialitzats publicats a la web que
s’han difós per les xarxes socials.
La relació dels articles publicats el 2020 és aquesta:

“Organització civil i autogestió a Etiòpia”, per
Bezawerk Oliver 18/02/2020
http://afne.org/2020/02/organitzacio‐civil‐
autogestio‐etiopia/

“Etiòpia: S’ha obert una nova finestra
d’oportunitats, és responsabilitat de les
dones aprofitar-la”, per Ennatu Domingo,
08/03/2020
https://afne.org/2020/03/etiopia‐nova‐
finestra‐oportunitats‐dones/
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“Etiòpia guanya temps al coronavirus”,
per Ermias Mengistu
12/06/2020
https://www.afne.org/2020/06/etiopiaguanya-temps-al-coronavirus/

“La veu d’Hachalu Hundessa”, per
Bezawerk Oliver
15/07/2020
https://www.afne.org/2020/07/la-veuhachalu-hundessa/

La divulgació d’aquests missatges s’ha fet sempre des d’una visió positiva, de
respecte envers les diferències culturals i de foment de la interculturalitat.

Trobada de famílies
Al llarg de 2020 i a causa de la pandèmia per la Covid-19 no s’han pogut
organitzar trobades familiars presencials.

Atenció a famílies
AFNE rep periòdicament diferents consultes relacionades amb la post adopció,
per part de persones sòcies como no sòcies. Els membres de la Junta han atès
les diverses peticions que han arribat a l’associació.
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Àmbit de cooperació
Projecte de col·laboració amb el centre
maternoinfantil de Muketuri.
AFNE col·labora en el finançament del Centre
Maternoinfantil de Muketuri (Etiòpia) des de l’any
2011. El centre està gestionat per la Missionary
Community of Saint Paul the Apostle (MCSPA) i
acull 347 nens, d’entre 4 i 6 anys d’edat. Ofereix
educació preescolar, esmorzar i dinar pels nens,
cursos d'agricultura per a les mares, producció de
verdures, llet i ous en el mateix centre per al
consum dels nens. Disposa tanmateix d'una aula
de nens amb necessitats especials i un programa
d'atenció a nens amb desnutrició pels pobles de la
província de Wuchale Woreda.
Des de març fins a octubre de 2020, i a
conseqüència de la pandèmia, el centre de
Muketuri va haver d'adaptar-se a una nova
necessitat derivada de la crisi sanitària,
reestructurant les seves activitats habituals i fent
un esforç extra per a oferir atenció a més de 100
famílies de la zona que no tenien accés a recursos
bàsics d'higiene i menjar. Durant aquest període
es van lliurar setmanalment paquets d'aliments i
productes d'higiene bàsics.
El centre maternoinfantil de Muketuri va haver de
tancar el passat 23 de març del 2020 seguint
l'ordre del govern etíop per intentar contenir
l’expansió de la pandèmia. Les educadores,
treballadores i treballadors van continuar atenent
les famílies més vulnerables. En el cas de les
famílies de nens i nenes de l’aula de discapacitats,
les treballadores del centre es van desplaçar a casa
dels menors per atendre’ls de manera presencial.
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A l’octubre de 2020 es va reobrir el centre i els nens i nenes van poder tornar a
l’escola, tot i que amb restriccions (disminució del nombre d'alumnes per
classe i nou horari segons la normativa marcada des del Ministeri d’Educació)
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Donacions
Loteria - Grossa
Aquest 2020 hem fet participacions de la Grossa i de la Loteria Nacional:
850 butlletes de la Loteria de Nadal i 180 participacions de la Grosssa de Cap
d'Any.

Els donatius obtinguts, en cadascuna de les loteries, s'han destinat al
centre de Muketuri.

Campanya: POSA UNA GALLINA A LA SEVA VIDA!
El desembre del 2020 ens va arribar a AFNE la necessitat que tenia el centre de
comprar 200 gallines per poder disposar d'ous com a part de l'alimentació dels nens i
les nenes que hi assisteixen.
Les gallines que tenian, a causa de l'edat, van deixar de pondre i era necessari renovar
el galliner.
Per a donar-los suport en aquest esforç, vam obrir una campanya per aconseguir
l'ajuda i la resposta va ser excelent.
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4. Comunicació
Web: www.afne.org
A la web d’AFNE hi trobareu tota la informació sobre l’associació, les activitats
que organitzem i tot el que ens arriba des del centre maternoinfantil de
Muketuri, sobretot fotografies i vídeos.
També s’hi han publicat articles sobre Etiòpia, escrits per la Bezawerk Oliver,
l’Ennatu Domingo o l’Ermias Mengistu.

Xarxes socials
AFNE té perfils actius en quatre xarxes socials (Facebook, Twitter,
Instagram i Youtube). Les xarxes social són un canal de comunicació
actualitzat i s’hi fan publicacions pràcticament diàries.
Són un dels principals canals de difusió de la nostra associació i de
les activitats que organitzem. També hi publiquem notícies sobre
Etiòpia o del món de l’adopció i la postadopció.
Aquest any, a causa de les restriccions, hem apostat per aprofitar les
possibilitats que ofereix Instagram per penjar material audiovisual i
fer directes (tallers de cuina, xerrades…) que han obtingut bons
resultats.

Correu electrònic i butlletins
És el canal principal i més directe de comunicació amb els socis i
sòcies i totes les persones o entitats interessades en la nostra tasca i en
les nostres activitats.
Durant el 2020, s’han mantingut els enviaments mensuals de
butlletins amb les informacions sobre les activitats, la situació a
Muketuri o altres articles d’interès. I comunicacions concretes sobre
activitats o campanyes quan ha estat necessari. També s’han fet les
valoracions de les activitats.
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Zoom
Per la inusual situació sanitària, les videoreunions han estat el mitjà
més utilitzat per a les comunicacions entre els membres de la
junta i també han estat el canal més factible per portar a terme les
activitats de l’associació, així com l’assemblea anual de socis i
l’assemblea extraordinària del mes de novembre. Disposem d’una
llicència de Zoom per poder treballar amb més comoditat.
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5. Informe de gestió
AFNE ha pogut tancar l’exercici sense pèrdues. Fins i tot s’ha pogut traspassar
a l’exercici 2021 una part de la recaptació de les campanyes de donació per fer
la transferència a Muketuri al gener de 2021
En aquest exercici, el patrimoni net de l'associació s’ha mantingut en
59.810,76€ al final de l’exercici, en línia amb les previsions.

Ingressos
Els ingressos van disminuir un 6% el 2020 en comparació amb 2019. Això es
deu principalment al fet que en l'exercici anterior s’havia registrat una donació
excepcional que no s'ha repetit aquest any. L'augment aconseguit amb la
subvenció de l'ICAA i l'èxit de les campanyes de recaptació que es van dur a
terme el 2020 a favor de Muketuri (66% més del pressupostat) van ajudar a
cobrir la diferència.
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Despeses
Les despeses d’explotació van augmentar un 24%, per l’augment de les línies
següents:
Personal: hi va haver un increment de les hores treballades i un ajust de
remuneració per actualització del conveni.
Servei de professionals independents: per un canvi d'assessor fiscal durant
l'exercici.
Activitats: per un augment d’espais i tallers gràcies al suport de l’ICAA.
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Pressupost
Per a l'any 2021, preveiem uns ingressos totals de 66.755€. D'aquest import,
més d'un 51% correspon a les quotes dels socis i les sòcies. L'import restant
correspon a donacions i subvencions (34%), loteries (9%) i activitats (6%) que es
desenvoluparan sempre i quan les despeses de preparació i organització no
superin els ingressos per la seva realització.
Els ingressos provinents de totes aquestes fonts, permetran continuar la tasca
d’AFNE i assolir els objectius de l'associació. Està previst contribuir amb
25.000€ l'any en el manteniment del Centre maternoinfantil de Muketuri.
Previsions per al 2021
8.300 € destinats a activitats de l'associació, amb els objectius següents:
Fomentar el desenvolupament personal i social dels infantss d’origen etíop.
Continuar oferint suport i assessorament a les famílies sòcies i
col·laboradores .
Augmentar les activitats (trobades, xerrades i tallers), evitant que siguin
deficitàries.
28.133€ a despeses d’explotació i de gestió que inclouen 19.470€ de despeses
d’administració i 6.840€ de comunicació i assessorament.
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6. Comptes anuals 2020 i pressupost 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ
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COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS
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RESULTATS 2020
PRESSUPOST 2021
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