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ELVIRA FERNÁNDEZ VILÀ: MEMBRE DE LA JUNTA,
COORDINA ELS PROJECTES DELS GRUPS DE DONES
Vaig començar a col·laborar amb Agermanament amb el grup que
fa el seguiment de les activitats de les dones, amb la Tònia al
capdavant. Guiada per les meves companyes, em vaig trobar
immersa en la documentació que rebem d'ASAFRO, concretament
de la Juliette, que s'encarrega del contacte, seguiment i
coordinació de les cooperatives de dones. I així ha estat durant
gairebé dos anys. Ara, amb aquest viatge, he pogut posar cares,
colors, olors, sons i dimensió a tot el que hi ha darrera d'aquesta
valuosa informació. També m'ha permès valorar encara més tota
la feina que ens envien i que, ara ho sé, no recull tot l'esforç que hi
ha al darrera: camins intransitables, llocs allunyats, problemes
quotidians de les dones que s'afegeixen al que ja representa tirar
endavant una cooperativa... Alhora, m’ha servit per reafirmar-me
en la convicció que el paper de les dones és fonamental per
aconseguir una societat justa i pròspera.

TONI SERRAT: REGIDOR D’ECONOMIA I SERVEIS,
CIUTADANIA I COOPERACIÓ DE VIC
Com a regidor de l’ajuntament de Vic, he tingut l’oportunitat de
col·laborar amb diverses ONGs i contraparts en el món de la
cooperació, però sempre em quedava un raconet per omplir... De
què serveix construir una escola, un pou, una plantació, si no ho
validem amb la gent del poblat? Se’ns pot quedar buida per manca
de mestres locals, o ser lluny o inaccessible o per no poder amb la
feixuga càrrega de transportar els seus fruits des dels indrets sovint
inaccessibles. De què ens serveix construir, implantar, iniciar
qualsevol bona idea si no en fem un acompanyament fins a
assegurar que poden seguir sols? Aquesta manera de fer, de
treballar pel codesenvolupament, d’exigència per ambdues parts, la
d’ací i la d’allà, del rendir comptes amb els destinataris directes de
la cooperació, l’he coneguda i viscuda a flor de pell en el recent
viatge al Camerun amb vosaltres, gent d’Agermanament i
d’ASAFRO. Gràcies, seguiu així.

ESTER BUSQUETS: MEMBRE DE LA JUNTA I DE
L’AGERMANAMENT RODA-BOBOG
Aquest estiu diferents membres de l’Agermanament Roda-Bobog,
juntament amb representants de l’Ajuntament de Vic, van viatjar
al Camerun per fer el seguiment dels diferents projectes sobre
terreny. En aquesta ocasió es va poder constatar la força i
l’empenta que tenen les GICs a través d’una reunió a Boumnyebel
amb més de 30 dones, representants de diferents cooperatives.
També es va visitar l’Escola maternal de Bobog en la qual s’han fet
obres de millora, i es van inaugurar tres nous pous a Kombe,
Lihong i Bobog II. El grup es va desplaçar a Ngovayang per valorar
el seguiment del projecte iniciat amb un hospital que atén
població bagyeli. La valoració final del viatge ha estat altament
satisfactòria perquè tots els projectes s’estan desenvolupant per
part d’ASAFRO amb molta competència. D’aquest viatge n’ha
sorgit un nou llibre que es podrà adquirir a partir del mes de
novembre.

FRANCESC ADMETLLA: UN OBJECTIU, PLASMAR LA FEINA
FETA PER AGERMANAMENT I LA SEVA REPERCUSSIÓ
SOBRE EL TERRENY
No he baixat de l’avió i ja estic neguitós, l’allau és tant “apabullant”
que tinc la sensació de no arribar a tot. Deixem enrere Douala i ens
endinsem a la selva, llavors és quan pren forma tot el que es diu del
centre d’Àfrica, és un altre món, tot va a un altre ritme, el rellotge
no té cap sentit, el nostre jo i meu, es converteix amb un vosaltres i
nostre, la generositat és tal que et fan sentir culpable de ser com
som. És un cúmul de sentiments i emocions compartides, difícil
d’explicar, s’ha de viure, tant és així que en dos ocasions mentre
gravava, l’emoció em va vèncer i amb els ulls plens de llàgrimes vaig
haver de parar, i jo pensava que la càmera em podia fer d’escut.
Una experiència viscuda des de dos punts de vista, la càmera i jo.

MORT D’EN VALENTIN NLEND [juliol]
En Valentin Nlend estava a ASAFRO -la nostra contrapart localdes de l’inici, amb en M. Ndoung. Quan ell va morir va passar-ne
a ser el director. Actualment formava part del Comitè de
direcció d’ASAFRO i era el coordinador dels PNDP -Programme
National de Developpement Participatif-. Tots els que l’hem
conegut en els viatges de seguiment d’Agermanament en tenim
un record entranyable.
Precisament, després de la seva mort, ASAFRO ens va comunicar
que havia estat l’entitat seleccionada per fer el PNDP del
municipi de Ngog-Mapubi al departament de Nyong-et-Kéllé i,
aprofitant el viatge de membres d’Agermanament a Camerun,
es va fer l’acte inicial d’aquest procés participatiu.
AGERMANAMENT A LES XARXES
Hem ampliat els camins de difusió de les activitats i notícies
d’Agermanament. A més del web i el Facebook, amb 796
seguidors, ara també ens podeu trobar a:
Instagram @agermanamentsensefronteres i a Twitter
@ongagermanament.

JORNADA DE REFLEXIÓ [9 de juny]
Es va fer la sessió per debatre i reflexionar sobre el Pla Estratègic dels
projectes al Camerun. En una reunió prèvia de membres de la Junta,
n’havien consensuat els punts a treballar. Les conclusions es van
tornar a debatre a la Junta del mes de juny i els acords consensuats
es van enviar a ASAFRO.
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