N COMUNITAT OBERTA AQUÍ I MÉS ENLLÀ
Número 6. Any 2016
(Nota prèvia: Penediment i propòsit d’esmena. Fa uns quatre anys, en aquest racó de la
nounada pàgina web d’Agermanament apareixien aquestes paraules: «Com a mitjà fonamental per
als nostres objectius, necessitem la comunicació i interrelació entre tots els que ens sentim
“agermanats”. Abans la Revista era aquest mitjà. Ara, adaptant-nos als temps, volem servir-nos
d’aquesta pàgina web. El secret rau a aconseguir una real interactuació. Amén». Si bé quant a
comunicació de notícies i difusió de butlletins d’informació (Des de la Lluna, Des de la Rambla),
memòries i audiovisuals, l’esforç resistent de les persones responsables ha mantingut viva la seva
presència a la web, pel que fa a la idea d’acompanyar el dia a dia amb uns intents de reflexió
consensuats per la mesa (Editorial), cal reconèixer que, després d’uns primers dos anys d’haver-ho
complert (tot i que de forma més aviat escadussera), la situació va esdevenir un naufragi total. Com a
únic supervivent a la mesa de la terna encarregada d’aquesta tasca, entono el mea culpa i ara intento
surar, tot confiant que alguns braços ajudin a una recuperació total. Manel Mas)
És cosa bona mirar de copsar la realitat viva, en aquest cas de la nostra associació. Hi ha
diferències notables si comparem el present amb temps passats no gaire llunyans, fa uns quatre o cinc
anys. Creiem en la conveniència de reflectir aquestes diferències i, juntament, discernir com ens ajuden
a créixer sense perdre els trets substancials i les fites cap a on ens encaminem.
Intentem descriure el panorama actual, en comparació amb l’anterior:
•

Relleus personals en la Mesa de responsables, amb tendència, encara no ben confirmada, al
recanvi generacional.

•

Evolució de l’Oficina tècnica fins a arribar a constar d’una sola persona i amb caràcter del tot
voluntari. Canvi de local. Inici de l’externalització de tasques comptables.

•

Irrupció i consolidació d’una activitat sostinguda de tallers de sensibilització a escoles i centres
cívics.

•

Manteniment d’altres activitats de sensibilització (exposicions,…) a algunes delegacions.

•

Manteniment per part de les persones responsables de les delegacions en la tasca de relació
amb els Ajuntaments, a través dels Consells de cooperació i altres mitjans.

•

Descens vertiginós de les grans subvencions i continuïtat irregular de mitjanes i petites ajudes
municipals.

•

Desvetllament de les activitats agermanades a algunes comarques, en especial a la d’Osona,
amb realització de noves línies de cooperació amb comunitats (municipis) del Camerun.

•

Al Camerun: inici i consolidació d’activitats pròpies de la contrapart ASAFRO, que li aporten
una certa autonomia financera.

•

Al Camerun: consolidació i èxit progressiu dels projectes econòmics de les dones.

•

Al Camerun: decadència del Projecte de Palmeres d’oli, amb un inici de ressorgiment, paral·lel
a la implantació estatal del sistema cooperativista.

•

Al Camerun: consolidació dels Projectes, que anomenem socials, ja existents (A mà,
d’educació artística, Escola maternal de Logbikoy, Escola de sords Imsha) i creació d’un altre
projecte (Escola maternal de Bobog).

•

Al Camerun: extensió de la construcció de pous d’aigua potable, sobretot a través
d’agermanaments.

•

Aquí i al Camerun: consolidació i augment dels agermanaments entre parròquies, municipis,
escoles… amb resultats pràctics d’ajudes i intercanvis.

•

Substitució de la revista com a mitjà de comunicació amb els socis pels canals informàtics
(web, Facebook) i butlletins informatius força espaiats en el temps.

•

Millora notable de la recollida de dades per als informes finals dels projectes (i possibles presol·licituds) gràcies a la producció d’audiovisuals (en els viatges, també anomenats camps de
solidaritat).

•

Millora de la funció dels viatges cap al Camerun i des del Camerun, com a eines d’intercanvi i
descoberta humana.

•

Progressiva millora dels intercanvis d’informació amb Asafro-Camerun i de les gestions
comunes (circuit administratiu).

•

Davallada, després d’una bona pujada, de la participació en xarxes, en especial a la Federació
d’Ong’s, amb la conseqüent absència pràctica de la tasca de denúncia.

•

Davallada, o poca ressonància, de la relació amb la comunitat bassà a Catalunya.

•

Forta disminució de l’activitat regular de l’anomenat Grup de joves i desconnexió entre aquest i
la resta de l’entitat.

•

Progressiva participació de gent jove en diverses activitats, com els audiovisuals, fonts de
dades…

Després d’aquesta llarga −tot i que no exhaustiva− descripció, tocaria fer-ne una anàlisi o, tal
com dèiem més amunt, un discerniment sobre com acomplim els trets fonamentals (missió i valors)
d’Agermanament i com caminem vers les fites desitjades (justícia global). Per ara, només apuntarem
algunes de les afirmacions que creiem importants com a base per a la reflexió, a la qual convidem
especialment a les companyes i companys que fa més poc temps s’han unit al nostre camí:
•

Agermanament és una comunitat. És a dir: formem un projecte comú, no pas una suma de
projectes de persones o de grups. Cada membre o grup se sent, o hauria de sentir-se,
corresponsable de tota l’activitat de l’associació. A més, som conscients que l’amistat és la
nostra marca des de l’inici. Per això, és bàsica la comunicació interna.

•

Agermanament considera la cooperació com un intercanvi. És a dir: rebutgem cap concepció de
superioritat de persones o grups. En tots els projectes es compta amb la participació, des de
l’inici, dels destinataris de l’ajuda.

•

Agermanament aposta pel desenvolupament com una transformació integral de la societat. És a
dir: no cerquem de resoldre des de fora els problemes, sinó enfortir les capacitats de les
comunitats per tal que esmercin esforços a resoldre’ls.

•

germanament considera la cooperació com un acte de justícia global. És a dir: No cooperem per
un sentit de caritat, sinó per intentar combatre l’acció de la globalització neoliberal, destructora

de vides i de tantes fonts de treball i riquesa. Per això, a més de fer les tasques d’ajuda directa,
participem, o hauríem de participar, en la defensa dels drets humans arreu i en les lluites per
aquestes causes.
•

Agermanament no considera la cooperació com una fugida dels problemes socials del nostre
entorn. És a dir: Donades les frapants desigualtats i els atacs als drets humans a nivell global,
participem, o hauríem de participar, en les lluites d’aquí per totes les llibertats pendents
d’aconseguir i per una economia més respectuosa dels drets de les persones i de la terra.

•

Agermanament creu que la unió fa la força. És a dir: Participem, o hauríem de participar, en el
treball de conjunt, o en xarxa, a través d’instruments com la Fede.cat, a fi de potenciar el treball
propi i la incidència política i social.

•

Agermanament prefereix la qualitat a la quantitat. És a dir: Tot i que no abandonem del tot la
recerca de grans subvencions, ens adaptem als temps de recessió, potenciant els nivells locals
(municipals, parroquials, etc…).

Fins aquí aquest intent de síntesi i de reflexió, que vol ser realment una invitació a compartir
punts de vista sobre el full de ruta a seguir. Al moment de tancar aquest text, arriba a les nostres mans
el llibre Camerun Negre sobre blanc de Ramon Bufí i Ester Busquets, membres del grup
d’Agermanament a Osona. La seva lectura és un conjunt d’observacions i reflexions entorn del viatge
d’aquest grup l’estiu del 2016 al Sud Camerun, amb tanta força de realisme i de profunditat, fins i tot
amb filosofia de la bona, que el converteixen en un veritable far per a tothom que vulgui seguir en
aquesta recerca utòpica.

