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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.
La seu social d'AFNE es troba a Av. Diagonal 365 1r 2a de Barcelona. La
associació té contractada una professional polivalent que desenvolupa
tasques administratives i de suport global, i comptava amb els serveis
externs d'un community manager que centralitza l’estratègia de
comunicació.
La Junta, constituïda per sòcies i socis voluntaris, es reuneix mensualment i
vetlla per l'assoliment dels objectius de la entitat.
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Composició de la Junta:
Presidenta: Anna M. Canals
Secretària: Cristina Pou
Tresorer: Ermias Mebrate
Vocals: Meritxell Coll, Leonor Altamira,
Raquel Marraco, Mª Angeles Martin
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2.

Objectius.

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

2.2 Objectius específics.
Donar continuïtat a la col·laboració amb el projecte de Muketuri (Etiòpia).
Atendre de manera individualitzada als socis i col·laboradors.
Organitzar espais formatius i de debat sobre el mon de la post-adopció.
Orientar a 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 dona visibilitat a la seva cultura.
Crear sinèrgies amb d'altres associacions i/o ONG.
Potenciar la presencia de AFNE a les xarxes socials.
Participar a les convocatòries d'ajuts i subvencions per aconseguir
finançament extern.

3. Activitats realitzades 2021.
3.1 Activitats àmbit famílies.
Els tallers d’acompanyament post adoptiu per a pares i mares d´infants
adoptats o en acolliment.
La formació AFNE-IFAD.
Els Espais AFNE de trobada sobre temes d’interès post-adoptiu.
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 varen aconseguir subvenció de l’Institut Català de
l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) per a associacions de famílies adoptives.
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3.1.1. Taller d’acompanyament de pares/mares.
El mes de gener, vam iniciar una nova edició dels Tallers
de formació i acompanyament en la post adopció i
l’acolliment familiar amb la Nerea Larumbe, psicòloga
infantil i juvenil especialitzada en traumateràpia infantil
sistèmica.
L’objectiu dels tallers és oferir a les famílies un espai on poder compartir
preocupacions, angoixes i recursos en relació a temes sobre la post adopció o
l’acolliment familiar. Els tallers estan pensats per parlar i tractar amb
sensibilitat tots aquest temes combinant les experiències personals de les
famílies presents amb l’explicació de conceptes i coneixements teòrics. Són
sessions obertes a totes les persones interessades en compartir dubtes,
obtenir eines de gestió emocional i treballar en els recursos personals.
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Sesiones de los talleres

Aquest any els tallers van ser online, a través de Zoom, i cada taller es
dividia en 3 sessions d’uns 90 minuts de durada cada sessió.
Les emocions, aprenent a gestionar-les, es va realitzar els dies 15,16 i 29
de gener.
Adopció i acolliment, el repte a l’escola, es va dur a terme el 30 de
gener i el 12 i 13 de febrer.
Adoptat/da, acollit/da i adolescent alhora, el 26, 27 de febrer i l’11 de
març.
Inscripcions: 10

Hem organitzat els tallers conjuntament amb IMA (Amics dels Infants del Marroc).
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3.1.2.

Formació AFNE-IFAD

Formació cap a l'autoregulació, resiliència i comunicació per a famílies
adoptives
El cicle d'activitats per treballar els Orígens i la Identidat impartit por IFAD va
constar de sis sessions entre el 24 de gener i el 20 de març. Es van constituir
dos grups terapèutics, un amb famílies adoptives, i l'altre amb persones
adoptades.
Està formació s'ha realitzat conjuntament amb l'IFAD (Institut de Família i
Adopció) i Eva Gispert Cubarsí com a coordinadora de la formació i facilitadora.
Inscripciones: 20
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Objectius de la formació:
Interioritzar de manera positiva la pròpia adopció, assumint la identitat de
manera completa, i acceptant la pròpia realitat amb tot el que implica de
manca i abundància pel fet de ser adoptat/a.
Establir les bases per a poder exercir una funció reparadora en les
mancances físiques i emocionals que han pogut sofrir els adoptats/as, amb
la finalitat d'oferir-los un desenvolupament complet.
Acompanyar-los en el procés d'establir vincles sòlids i crear una identitat
segura i positiva; ajudant-los a acceptar la identitat ètnica.
Acompanyar a els/as pares/mares adoptius/as i els fills/as adoptats/as en la
identificació, reconeixement i elaboració dels seus duels.
Aprofundir en les expectatives poc realistes, duels no elaborats o
paternitats idealitzades que dificulten el correcte desenvolupament del
vincle familiar.
Revisar el valor que se li dona, inconscientment, als vincles de sang i a
l'herència genètic.
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Per a aquesta formació es va realitzar un material audiovisual (vídeos
d'entrevistes i converses) que queda com a eina per a posteriors activitats i/o
formacions).

Sessions de la formació
Sessió teòrica: Primers anys de vida
14/01/21, de 19:30 a 21h amb Vinyet Mirabent i Eva Gispert
Sessió de treball en grup
22/01/21, de 18 a 20h amb Vinyet Mirabent i Eva Gispert
Sessió teòrica: Construcció de la identitat. Patrons mentals i el
funcionament de la ment
28/01/21, de 19:30 a 21h amb Eva Gispert
Sessió de treball en grup
05/02/21, de 18 a 20h amb Vinyet Mirabent i Eva Gispert
Sessió teòrica: L'escola, l'aprenentatge i la seva repercussió
11/02/21, de 19:30 a 21h amb Estel Martí i Eva Gispert
Sessió de treball en grup
19/02/21, de 18 a 20h amb Vinyet Mirabent i Eva Gispert
Sessió teòrica: Adolescencia
25/02/21, de 19:30 a 21h amb Jesús Esteban i Eva Gispert
Sessió de treball en grup
05/03/21, de 18 a 20h amb Jesús Esteban i Eva Gispert
Sessió dinàmica vivencial (teatre terapèutic)
12/03/21, de 18 a 21h amb Ció Sagristà i Eva Gispert
Cloenda
19/03/21, de 18 a 20h con Vinyet Mirabent y Eva Gispert

3.1.3.

Espais AFNE

L'objectiu general dels Espais AFNE és constituir un espai de suport a les
famílies adoptives de nens i nenes, així com persones adoptades, sobre
qüestions vinculades amb l'adopció i la post-adopció.
“Afrofèmines: 50 anys d´activisme de dones negres a Espanya”.
27 de febrer de 2021
La ponència a càrrec de Abuy Nfubea. Abuy Nfubea periodista i analista
expert en política i pensament afro i panfricanista. La trobada va ser
altament enriquidora i van poder conèixer el compromís polític, social i
cultural de moltes dones negres en situacions molt diverses i en diferents
continents. Com petits gestos de dones anònimes han representat un gran
impuls en la visibilització i apoderament de les dones afrodescendients, i la
importància d´aquestes referents para les joves en la actualitat.
Inscripcions: 34
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"Com apropar la família adoptiva a la família biològica dels fills/es".
13 de març de 2021.
Un taller que va impartir en línia Xavier García Martínez, psicòleg, educador social
i mediador familiar, responsable de l'àrea d'Adopció i Acolliment en l'associació
Cel Obert. Aquest taller ens va obrir camins per a ajudar-nos a integrar, sobretot, a
la mare biològica i la història de la nostra filla o fill, perquè adoptem el menor en
la seva integritat, amb la seva història, que no comença quan arriba a casa, sinó
molt abans. Va ser una sessió molt interessant i vivencial, que va ser valorada molt
positivament per tots els assistents.
Inscripcions: 29
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“Món escolar i adopció”.
27 de noviembre de 2021.
Una taula rodona en la qual professionals implicats en el món escolar i en el
vessant clínic van debatre i van buscar camins per a abordar les
problemàtiques d'aprenentatge de molts nens i nenes adoptades, que han
estat observades al llarg dels últims 25 anys. Els ponents Vinyet Mirabent,
psicòloga clínica, psicoterapeuta i especialista en adopció ; Lluís Cortés, mestre
de primària i pare per adopció; Alba Balcells, professora de secundària i mare
adoptiva, i Jordi Plana, ex-gerent dels Serveis d'Educació de la Diputació de
Barcelona i pare adoptiu, ens van oferir els seus diferents punts de vista.
Inscripcions: 40
AFNE -Memòria Anual 2021-
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3.1.4.

Projecte “Etiòpia en positiu”

"Etiòpia en positiu" és un projecte, subvencionat per l'ICAA, que intenta aportar
una visió positiva del país: les millores, progressos i avanços en tots els camps.
Aquest coneixement ajuda els nens i nenes adoptats a connectar positivament
amb els seus orígens, i contribueix a la formació i consolidació de la seva
identitat.
L'any 2021 es van fer dos tipus d'accions dins d'aquest projecte: Tallers de cuina
etíop en família i Conèixer Etiòpia.

Tallers de cuina en família
En aquests tallers s’ha acostat les famílies a la gastronomia etíop de la mà de
la Fatuma (cuinera) i de dues ajudants de cuina, Mulu en els tallers de principi
d’any i Weinishet, en els tallers de final d’any. 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.
Per la situació sanitària, els tallers s’han fet virtuals des de la Gastroshows,
amb un directe d’instagram, i se’n comparteixen els vídeos del live i, en
algunes ocasions, les receptes per les xarxes de l’associació.

Gastroshows
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Els tallers van ser els següents:
13/02/21 Injera, misir wot, tklt beyaynetu i Aib
La Fatuma i la Mulu van preparar un plat molt típic de llenties, el missir wot;
un de verdures, el tklt beyaynetu, i formatge Aib.

10
Mulu

Fatuma

Fatuma, Anna i Dani
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20/03/21 Injera, doro wot, salata i frafre
En aquest segon taller, la Fatuma i la Weini ens van ensenyar a preparar, a
banda de la injera, el famós doro wot, una salsa amb pollastre, amanida i
macedònia de fruites variades.
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08/11/21 Injera i kifto
En aquest tercer taller de l’any, la Fatuma i la Weini van ensenyar-nos a
preparar injera i kifto, un plat tradicional de la cuina etíop, semblant al
tàrtar i fet a base de carn picada de bou, vaca o vedella marinada amb
espècies.
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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 2021 és aquesta:

Un any crucial per a Etiòpia
per Ermias Mengistu
07/01/2021
https://www.afne.org/2021/01/2021-anycrucial-per-etiopia/

Etiòpia: La torre de l’aigua d’Àfrica
per Denberu Mekonen
31/03/2021
https://www.afne.org/2021/03/etiopiatorre-aigua-africa/
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Etiòpia: Origen, cultura i negoci del cafè
per Denberu Mekonen
24/03/2021
https://www.afne.org/2021/03/etiopia-origencultura-negoci-cafe/

Green Addis
per Ermias Mengistu
10/11/2021
https://www.afne.org/2021/11/etiopia-enpositiu-green-addis/

3.1.5. Trobades de famílies
Degut novament a la pandèmia per la covid-19, no s’han pogut organitzar
trobades familiars presencialss.
3.1.6. Atenció a famílies
AFNE recibe periódicamente diferentes consultas relacionadas con la post
adopción, tanto por parte de personas socias como no socias. Los
miembros de la Junta han dado respuesta a las diversas peticiones que
han llegado a la asociación.
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3.2. Àmbit cooperació: Projecte de col·laboració amb el Centre
Maternoinfantil de Muketuri

AFNE col·labora en el finançament del Centre Matern Muketuri (Etiòpia) des
de l'any 2011. El centre és gestionat per la Missionary Community of Saint Paul
the Apostle (MCSP) i acull 378 nens i nenes, d'entre 4 i 6 anys d'edat. Ofereix
educació preescolar, esmorzar i menjar per als nens, cursos d'agricultura per a
les mares, producció de verdures, llet i ous en el mateix centre per a
l'autoconsum.
Disposa d'una aula de nens amb necessitats especials i un programa
d'atenció a nens i nenes amb desnutrició als pobles de la província de
Wuchale Woreda.
Aquest any AFNE ha contribuït, com ja ha fet en els darrers anys, en
elmanteniment del projecte a Muketuri aportant fons per cobrir una gran
part de les despeses operatives (salaris dels mestres i treballadors,
subministres, alimentació).
A més aquest any AFNE ha treballat en proyectes específics al voltant dels
dos pilars del centre de Muketuri:
3.2.1 Educació
En 5 dels pobles dels voltants del centro de Muketuri, AFNE ha contribuït per
identificar i formar 5 dones per proveir 3 horas d'educació al día als nens i
nenes del poble, convertint així els menjadors en micro-escoles.
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En col·laboració amb la empresa Autodesk i la seva campanya “A Chance for
Education”, AFNE ha contribuït en la millora de la infraestructura educativa del
centre de Muketuri i les micro-escoles. També s'han finançat materials
educatius (jocs, contes, material escolar) i formació per els professors.
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Formació del professorat
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3.2.2 Nutrició i salut

Gràcies a les aportacions rebudes en la Campanya 2020 “Posa una Gallina a la
seva vida”, el Centre de Muketuri ha pogut renovar el galliner en 2021.
Les 200 gallines que ja formen de la vida quotidiana del centre han començat
a donar ous , aspecte crucial per a una nutrició equilibrada.

A més, en 2021 vam oferir suport perquè Sifen, una nena que va ser
diagnosticada d'hidrocefàlia, pogués ser ingressada en un hospital en
Addis Ababa i rebre les cures necessàries.

La campanya de Nadal d'enguany, “Sembra Llavors, Cultiva Somriures”,
amb l'objectiu de recaptar fons per a poder comprar llavors i conrear-les en
l'hort del centre, ha tingut com a objectiu també la nutrició. Tot un èxit!
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4. Comunicació
Web: www.afne.org
A la web de AFNE trobareu tota la informació sobre l'associació, les activitats
que organitzem i tot el que ens remeten des del centre maternoinfantil de
Muketuri, especialment fotos i vídeos. S'ha realitzat una actualització de la web
(incloent plugins), incorporació d'una passarel·la de pagament per a poder
realitzar donatius, altes de socis i sòcies; bústia de suggeriments i un
increment de publicacions.
També es publiquen articles sobre Etiòpia, escrits per Denberu Mekonen i
Ermias Mengistu.
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Xarxes socials i apps de missatgeria
AFNE té perfils actius en 4 xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram i
Youtube) a més de Telegram i Whatsapp (633 76 31 66)
Són un canal de comunicació actualitzat i amb publicacions periòdiques.
És un dels principals canals de difusió de la nostra associació i de les activitats
que organitzem. També publiquem notícies sobre Etiòpia o del món de
l'adopció i la postadopció.
S'ha continuat fomentant les possibilitats que ofereix Instagram per a penjar
material audiovisual i fer directes (tallers de cuina, xerrades).

Correu electrònic i butlletins
És el canal principal i més directe de comunicació amb els socis i sòcies i totes
aquelles persones o entitats interessades en la nostra labor.
Durant el 2021, s'han mantingut els enviaments mensuals de butlletins amb les
informacions sobre les activitats, la situació en Muketuri o altres articles
d'interès. També s'han realitzat comunicacions concretes sobre activitats o
campanyes .
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Zoom
A causa de la situació sanitària, les vídeo reunions han estat
el mig més utilitzat per a les comunicacions entre els
membres de la junta i també han estat el canal més factible
per a dur a terme les activitats de l'associació, així com
l'assemblea anual de socis i sòcies.
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5. Informe de gestió
El Patrimoni de l'Associació ha disminuït en 418€, respecte a l'exercici anterior
resultant un import de 59.393€ motivat per una variació en les existències
comptabilitzada durant 2021. L'activitat ordinària de l'Associació ha estat
positiva i no ha generat cap pèrdua.

5.1 Ingressos.
Els ingressos de AFNE han augmentat un 25%, fins a arribar als 75.300€, dels
quals, les principals fonts són les quotes de socis i sòcies, les donacions i la
subvenció concedida pel Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) de la
Generalitat de Catalunya.
INGRESSOS 2021

QUOTA SOCIS I SÒCIES
ACTIVITATS
LOTERIA
SUBVENCIONS
DONACIONS

5.1.1 Quota de Socis i Sòcies
Tenim 266 socis i sòcies, 10 noves altes que s'han incorporat al llarg de 2021,
mitigant la baixa de 4 socis i sòcies. Això ha representat un augment de
408,50€ en quotes.
5.1.2 Subvenció del Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) de la
Generalitat de Catalunya
La subvenció dona suport a activitats i formació en l'àmbit de la post-adopció
i també les relacionades amb la identitad i els orígens.
En els tres primers mesos de 2021, es van executar 11.015€ de la subvenció
concedida a finals de 2020; i al novembre-desembre, 4.280€ dels 15.781€
concedits a finals de 2021.
AFNE -Memòria Anual 2021-
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5.1.3 Donacions
Donacions de Particulars.
Els socis i sòcies d'AFNE s'han bolcat enguany a donar suport a l'associació
en la seva col·laboració amb Muketuri a través dels següents canals:
Loteria: s'ha obtingut un ingrés net de 840€ (Loteria de Nadal i La
Grossa).
Teaming: un euro per mes d'uns 32 teamers ha resultat en una aportació
total de 393€ en l'exercici actual.
Campanyes de Nadal: 2020 – “Posa una Gallina a la seva vida” – amb
finalització el 15 de gener - va aconseguir 1.347€ addicionals en les dues
primeres setmanes de l'any i 2021 – “Sembra Llavors i Cultiva Somriures” va finalitzar el 2021 amb 3.700€ de recaptació.
Donacions d'Entitats
Aquest any dues entitats ens han recolzat en la nostra tasca:
Autodesk: Personal de l'empresa ens han donat suport amb una
aportació de 10.291€ que van recaptar a través d'una campanya interna
“A Chance for Education” per a reforçar l'educació infantil en Muketuri.
Carumanda: el Col·legi Sagrada Família de Gavà va recaptar 2.524€ en
la caminada solidària i que enguany es va realitzar en memòria de
Tegueny Rebollar. Per exprés desig de la família de Tegueny, es va
donar aquest import en la seva integritat a la nostra associació. Des
d'aquí, expressar nostre mes sincer agraïment a tota la família.
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Loteria - Grossa
Aquest 2021 hem fet les participacions següents:
Loteria Nacional: 550 participacions
La Grossa: 450 participacions

Els donatius obtinguts, en cadascuna de les loteries, s'han destinat al
centre de Muketuri i a les activitats de l'associació.

5.2

Despeses.
DESPESES 2021

PERSONAL
LLOGUER I SUBMINISTRAMENTS

COMUNICACIÓ I
ASSESSORAMENT
SERVEIS FINANCERS
MATERIAL, PUBLICITAT I
PROPAGANDA
ACTIVITATS

Les despeses de l'activitat ordinària de l'associació van augmentar un
9%, degut principalment a un augment en les línies de:
Personal: un 14% a causa d'un ajust en els càrrecs de seguretat social i
la contractació d'una persona que ajudarà en l'àmbit de la
comunicació -a temps parcial – un servei que fins ara estava
externalitzat.
29
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Comunicació i Assessorament: que ha pujat un 2% en el cost associat a les
despeses de l'assessoria laboral i fiscal, servei de comunicació que inclouen
les despeses d'actualitzar la pàgina web, afegint passarel·la de pagament
per a facilitar altes de socis i sòcies.
Alquiler y suministros: van augmentar un 7%, a causa del període de
transició d'un parell de mesos aproximadament que vam haver d'assumir
una part major en les despeses corresponents al lloguer del despatx, fins a
trobar un inquilí que substituís a l'anterior (que va sol·licitar la baixa en el
contracte d'arrendament). En l'actualitat compartim l'espai i despeses
comunes amb les associacions: IMA i La Merienda Integra

5.3 Resultat d'Activitat Ordinària 2021
L'activitat ordinària de 2021 ha resultat amb un saldo positiu de 33.258€ que
representa un 52% d'augment respecte a l'any anteri.

5.4 Aportació a Muketuri
L'any 2021, transferim 26.135€, distribuït de la manera següent:
20.000€ per a cobrir les despeses operatives i manteniment del centre.
1.985€ relacionat amb la campanya de “Chance for Education”, per a
reforçar la infraestructura escolar.
2.650€ per aportacions directes de socis i sòcies per a causes específiques.
1.500€ dels fons aconseguits en la campanya de “Posa una gallina en la
seva Vida"
Una parte del material del proyecto “Chance for Education”, se compró aquí
en España, por un valor de 1.985€, y se envió al centro de Muketuri.

5.5 Resultado del ejercicio
AFNE, després de l'aportació al Centre Materno Infantil de Muketuri, es va
comptabilitzar un superàvit de €4.357. Atès que aquest import correspon a la
part del Projecte “Chance for Education” de Autodesk que s'executarà al 2022,
hem realitzat una provisió de donacions d'aquest mateix import al balanç,
reflectit en el compte de Pèrdues i Guanys com a Despesa Excepcional.

AFNE -Memòria Anual 2021-

30

El repartiment d'una part de samarretes d'“AFNE”, que teníem en estoc, als
participants de l' I Memorial Tegueny Rebollar, organitzat pel Col·legi Sagrada
Família de Gavà, ha reduït les existències en el balanç que ha resultat en una
despesa excepcional de 418€.
L'associació ha tancat l'exercici 2021 amb una pèrdua comptable de -418€

5.6 Pressupost
Per a l'any 2022, estimem uns ingressos totals de 77.400€, que representen un
augment del 2.8% sobre 2021, amb una distribució molt similar a l'exercici
anterior entre les diferents fonts.
Els ingressos provinents de totes aquestes fonts han de contribuir a continuar la
tasca per a aconseguir els objectius de l'associació.
Així, està previst contribuir un total de 35.861€ al Centre Materno infantil de
Muketuri:.
20.000€ per a cobrir part de les despeses operatives.
3.089€ relacionat amb la campanya “Chance for Education”.
1.500€ per la campanya de “Sembra llavors , Cultiva somriures”.
11.272€ per a un projecte finançat per Autodesk.
Durant l'any està previst destinar:
23.673€ a despeses de personal, que suposa 14% més que en 2021, ja que les
despeses de comunicació s'han incorporat a aquesta línia per a tot
l'exercici.
8.866€ d'explotació i gestió que inclouen: €3.052 de lloguer i
subministrament;
2.614€ de serveis externalitzats, €6.840 de comunicació i assessorament.
9.000€ a activitats de l'Associació, amb els objectius següents:
Fomentar el desarrollo personal y social de los niños y niñas de origen.
Continuar ofreciendo apoyo y asesoramiento a los socios y socias.
Aumentar las actividades: formación post-adoptiva, encuentros, charlas y
talleres, intentando evitar que resulten deficitarias.
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6. Comptes anuals 2021 i pressupost 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
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RESULTAT 2021
PRESSUPOST 2022
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