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EDITORIAL

Cooperació i anticooperació
Deia en Martin Luther King: No és la violència dels
perversos la que provoca més desgràcies, sinó el
silenci de les persones bones.
I ja ho havia aclarit abans un home tan clarivident
com Albert Einstein: La vida és molt perillosa, no
per les persones que fan el mal, sinó per les que
s'asseuen a mirar-ho.
Són reflexions que concorden amb un dels objectius estratègics que vam acordar ja fa un temps per
a la nostra activitat: la denúncia.
Fa poques setmanes les entitats agrupades a la
Federació Catalana ONG per al Desenvolupament
hem participat en una denúncia que ha aconseguit el seu primer objectiu, que era l'esmena d'un
pressupost del 2010 de la Generalitat que retallava
l'assignació dels fons públics a la cooperació internacional.
No obstant això, tots sabem que cal denunciar, i
lluitar-hi en contra, les causes estructurals que
la globalització neoliberal ha sembrat i segueix
sembrant en els països empobrits: el comerç injust; l'extorsió del deute extern; els ajustos en les
economies, destructors de les polítiques públiques
socials; les dificultats en l'accés als medicaments;
etc.
Però a aquest reguitzell de malvestats, s’hi ha
d'afegir un altre capítol que, unit als anteriors,
conformen el que algú ha anomenat, amb justesa,
anticooperació.
Es tracta principalment, ras i curt, de l'acció directament devastadora dels recursos naturals i la
conculcació dels drets més elementals de les persones i comunitats, que ha acompanyat i segueix
acompanyant l'activitat de moltes empreses del
món desenvolupat sobre el terreny dels països
empobrits, amb la passivitat o, també, la complicitat dels governs estatals o supraestatals d'origen.
Però també totes les altres actuacions realitzades
des del Nord o al Nord amb efectes que de forma
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directa o indirecta perjudiquen el Sud. En conjunt,
són les actuacions que responen a la lògica de les
empreses i els Estats que sotmeten recursos i mercats a la seva voluntat de predomini.
El balanç és dramàtic: l'ajuda, emmarcada en
l'anomenada cooperació per al desenvolupament,
pesa molt menys que els perjudicis que rep el Sud
Global des del Nord Global.
Un exemple el podeu llegir més endavant en aquesta
revista, en l'escrit sobre Somàlia.
N'hi ha de molts altres, als quals fem referència:
·Unión Fenosa està vulnerant de forma sistemàtica
els drets humans de la població guatemalenca. Hi
ha una sentència de la Corte de Constitucionalidad
que el mes de novembre de 2004 va determinar
que l'empresa estava realitzant cobraments indeguts a través d'un impost il·legal i que havia de retornar als usuaris els imports cobrats i deixar de
cobrar-lo, uns 260 milions de dòlars. Unión Fenosa
ho segueix cobrant.
Esther Díez, Associació Catalana per la Pau.

·El 24 d'octubre el dirigent social Víctor Gálvez, que
denunciava els abusos de DEOCSA, filial d’Unión
Fenosa, fou assassinat a Guatemala, rebent 32 impactes de bala.
Anna Campeny, activista de l'Associació d'Amistat amb el
Poble de Guatemala.
Accionista principal d’Unión Fenosa: Gas Natural.

·A l'Amazònia sud-oriental de Perú es troba la
Reserva Comunal Amarakaeri, territori ancestral
del poble indígena Harakmbut, creada l'any 2002,
amb un Decreto Supremo.
L'any 2006, el govern peruà, sense cap consulta
prèvia a les comunitats natives, en lliurà una part
molt important com a concessió a l'empresa nordamericana Hunt Oil i a Repsol d'Espanya, gràcies a
la mediació de funcionaris i tècnics sense ètica ni
moral, que van eliminar la zona del Plan Maestro
de la Reserva.
I podríem seguir amb una llista inacabable que
abasta camps diferents: la seguretat alimentària,
les finances, els exèrcits i les armes, la sostenibilitat
ambiental, la diplomàcia, l'emigració... Tot plegat
dibuixa un mapa complexíssim de les interferències negatives que el Nord, els països rics, exerceix
sobre el Sud, països empobrits.

Davant d'aquestes realitats no podem amagar el
cap sota l'ala, tal com molt sovint es fa en àmbits
diversos (polítics, religiosos, socials...). Cal que els
qui estem implicats en el món de la cooperació, la
solidaritat, la lluita per la pau i la justícia global,
tinguem els ulls ben oberts per tal de clarificar els
raonaments i il·luminar els camins de la paraula i
de l'acció.
En concret, no ens podem conformar en afavorir
els fluxos d'ajuda cap al Sud, cal també oposarnos amb energia als fluxos molt més potents que
cauen sobre les economies més febles del Sud, investigant-ne les causes, divulgant-les, fent pressió
sobre els actors, públics o privats, d'aquesta anticooperació. És una visió que no podem mai oblidar, sigui quin sigui el projecte en què estiguem
treballant.
Naturalment que, en aquesta perspectiva, prenen
relleu, com a instruments imprescindibles, dues de
les línies d'actuació que també ens vam fixar ja fa
temps com a prioritari: treball en xarxa i educació
per al desenvolupament.

Nota: Part dels conceptes d'aquesta editorial estan extrets
del llibre Anticooperació. Interferències Globals Nord-Sud de
David Llistar (ODG), Icària Editorial. Amb informacions procedents de la pàgina web Qui deu a qui.
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ARTICLES D´OPINIÓ
Les dones en la literatura africana
I. L´ORALITAT, ELS RELATS I LA LITERATURA

amb la majoria negra, com per exemple en aquest
extret de La gent de July: “Sόc incapaç d’ignorar la
injustícia humana. El meu propòsit sempre ha estat reflectir el drama de la vida humana en una societat cruel, marcada per l’estigma de l’apartheid.”

Buchi escriu sobre la situació de la dona africana
L’Àfrica subsahariana posseeix una riquesa gairebé negra, la seva necessitat d’alliberar-se de l’opressió
inesgotable d’expressió cultural que moltes vegades masculina, el retorn de les africanes que viuen
resulta incomprensible, pel fet d’estar aïllada dels fora del continent, la poligàmia, l’arrelament a la
criteris occidentals. L’objecte artístic resulta, de societat d’origen, etc. A Kehinde escriu el següent:
vegades, inacabat. Per exemple, en la literatura “Quan ella em va arrancar de la negativa situació
oral cada intèrpret afegeix, transforma o omet en la qual vaig néixer, va pensar que m’estava salcerts paisatges, de manera que una mateixa narració vant de les urpes de la superstició. No sabia que jo
feta per diferents persones pot tenir un final comple- em convertiria en una nena que no deixaria morir
tament diferent. Qualsevol societat necessita de la la seva identitat.”
literatura oral per poder conservar la seva organització social. Allà on l’escriptura no arriba, la litera- En les seves activitats literàries, les africanes s’han
tura que es practica és la literatura oral, tan vàlida centrat fonamentalment en els següents temes: el
compromís polític, la percepció d’elles mateixes, la
i respectada com la literatura escrita.
necessitat d’alliberar-se de l’opressió masculina, i
A través dels arxivadors més importants de la nos- el desarrelament que senten i que provoca l’exili.
tra història, veritables biblioteques vivents, s’ha
pogut recopilar i dipositar oralment la memòria La creació literària de les dones africanes està envolcol·lectiva de la nostra societat. L’època de més tada de mites i obstacles. Els mèrits que s’exigeixen
esplendor de la literatura oral és entre els segles a les dones africanes escriptores són més grans
XII i XVI, que van servir per vertebrar els grans im- que els que s’exigeixen als homes. Fins l’any 1992,
peris de la zona a tractar. Sovint, tot allò relacio- les obres de dones africanes que s’havien traduït
nat amb l’Àfrica s’ha intentat limitar a la tradició i a l’espanyol eren poques. Nadine Gordimer encapa l’estatisme, i la literatura no n’és una excepció. El çalava la llista. El motiu: haver guanyat el Premi
patrimoni literari africà es nodreix de dues formes Nobel de Literatura l’any anterior (1991). El
de creació, l’oral i l’escrita, estretament lligades. novel·lista Wale Soyinka va guanyar el mateix
L’absència d’una única llengua vernacular en la premi l’any 1986 i les obres literàries africanes esmajoria de països africans ha obligat a la majoria crites per homes ja feia temps que es trobaven en
d’escriptors i escriptores d’aquests països a expre- algunes llibreries i en espanyol.
ssar-se en les diferents llengües de la colonització:
francès, anglès, espanyol, portuguès, etc. Sense La tradició oral que trobem en cada un dels aspecoblidar-nos d’aquells que van intentar preservar tes de la vida dels africans forma part de la cohesió
algunes llengües africanes escrivint en la seva prò- social d’aquesta societat, i compleix una funció
essencial en les etapes més importants del cicle
pia llengua.
vital: naixement, adolescència, maduresa i mort.
Actualment, la literatura africana és d’una qualitat Per exemple, quan hi ha un recent nascut a casa,
inqüestionable. I d’una gran varietat. Per exemple, el cada nit la família explica contes, narra històries
que escriu Nadine Gordimer, una dona sud-africana, relacionades amb la família, el país, la tradició, els
no té res a veure amb els textos de Buchi Emecheta, mites, etc.
una dona africana de Nigèria que viu a Anglaterra.
Gordimer escriu sobre la situació social i política de La narració d’històries, endevinalles i proverbis,
els darrers en forma d’intercanvi, es produeix
Sud-àfrica, les relacions entre la minoria blanca
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generalment després de sopar i a casa l’àvia,
que no necessàriament és l’àvia biològica dels presents, sinó que se l’anomena àvia per l’edat que té.
Aquestes dones acostumen a ser dones d’edat
avançada, generalment vídues, que poden parlar
amb llibertat de qualsevol tema sempre que connecti amb els oients i demostri certa sensibilitat
amb les demandes que s’hagin fet; qualsevol persona es pot convertir en un narrador.

Susanna Tamaro, en la seva obra en forma d’epístola
que escriu a la seva amiga africana Mathilda, diu:
“Escriure és un dels sistemes més simples i més
profunds per aclarir l’interior d’un mateix i per
deixar un record de la nostra existència. Precisament per aquest valor de memòries i coneixements, l’escriptura s’ha d’estimular i tutelar.”

Les dones africanes difícilment troben una habitació pròpia per crear, i encara és més difícil que
trobin una independència econòmica que els perSi bé l’expressió oral ha anat cedint terreny a meti dedicar-se a escriure. Pel que fa a la cita de
l’expressió escrita, la reivindicació cultural sorgida Tamaro, estimular i tutelar les dones que escriuen
arran dels diferents processos d’independència ha no és un fet gaire freqüent.
intentat rescatar el riquíssim patrimoni cultural de
la tradició oral, mantenint-la viva.
Actualment, el nombre d’africanes que viuen a
A les zones rurals, on el 75% de les dones són l’Àfrica i escriuen comença a ser considerable. Les
analfabetes, on les utopies son moneda de canvi a seves obres són poc conegudes a Espanya perl’hora de formular els seus desitjos, on l’escriptura què estan escrites en francès, anglès o portuguès
té un accés minoritari, allà és on trobem grans i no arriben al mercat espanyol. Alguns exemples
narradores de poemes satírics, proverbis, con- d’aquestes dones que cal tenir en compte són:
tes i endevinalles. Entre les dones africanes que
cal destacar en el camp de la literatura oral, hi ·La senegalesa Ken Bugul, amb El baobab que emtrobem:
bogí, La bogeria i la mort i Rawan o El camí de
sorra.
·la sud-africana Magdenyhana Ntuli
·Les cameruneses Rabiatou Njoya i Evelyne
·la keniana Multhoni Magdenyhana
Mpaoudi Ngolle.
·La congolesa Daniele Bineka, reconeguda periodisMulthoni Magdenyhana, besàvia del famós drama- ta que escriu sobretot literatura per a nens.
turg Mazisi Kunene, acabava els seus relats amb la ·La gabonesa Justin Mintsa, professora de Literafrase següent:
tura Anglesa de la Universitat de Libreville, que
escriu sobre els canvis que es produeixen en la societat africana.
“EL SECRET DE L’ANTIGA SAVIESA RAU EN

EL NOM DE LES COSES I EN ELS SEUS
SIGNIFICATS, JA OBLIDATS”

·La ivoriana Véronique Tadjo, amb L’ombra de
l’imam.
·La nigeriana Flora Mwapa.
·La zimbabwesa Tsi-Dangambga.
II. LES AFRICANES QUE ESCRIUEN DES DE L’ÀFRICA
·Les kenianes Grace Ogot i Rebeca Njau.
·La guineana María Nsue “EKOMO”.
Començo aquest capítol amb les cites d’algunes
·La sud-africana Elle Kuzwayo, de la qual s’han
escriptores europees, en les quals es parla sobre
traduït a l’espanyol Siéntate y escucha i Llamadme
les dones que escriuen o que volen escriure i que
mujer. Aquest darrer títol és una obra autobiogràfica
estan extretes dels títols Una habitació pròpia, de
amb la qual va guanyar el premi CNA de Sud-ÀfriVirginia Woolf, i Estimada Mathilda, de Susanna
ca i es va convertir en la primera dona negra en
Tamaro.
aconseguir aquest guardό. Kuzwayo és una dona
Virginia Woolf: “Una dona ha de tenir diners i
compromesa políticament i socialment amb el seu
una habitació pròpia per poder escriure novel·les.
país.
Sabeu quants llibres s’escriuen cada any sobre
dones? Sabeu quants han estat escrits per homes?
·Les senegaleses Mariama Ba, amb Mi carta más
Us adoneu que potser sou l’animal més debatut de
larga, i Aminata Maigaka.
l’univers?”
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·La capverdiana Orlando Amarilis.
·La sud-africana de naixement i botswanesa
d’adopció Bessie Head, que va dedicar molts anys
a recopilar històries de persones molt dispars.
·La moçambiquenya Paulina Chiziane, amb Niketche i El séptimo juramento.
·La zimbabwesa J. Nozipo Maraire, amb Zenzele.
·La ghanesa Amma Darko, amb Más allá del horizonte.

canes i africans. Els homes opinen que no s’ajusta
a la realitat, mentre que les dones són favorables
a l’obra perquè parla sobre les delícies de la maternitat.

III. ESCRIPTORES AFRICANES QUE VIUEN FORA DE
L’ÀFRICA

·Molara Ogundipe-Lesilie viu a Estats Units, és
professora de la Universitat d’Albony i autora de
Stiwanism: Feminism in an African Context (Feminisme en un context africà).

Entre les africanes que viuen fora de l’Àfrica, que
han nascut en aquest continent i que escriuen sobre temes relacionats amb els seus orígens, m’ha
semblat important destacar a:

Després d’haver viscut a Londres amb la seva
família, marit i fills, gaudint d’una llibertat fins ara
desconeguda, Kehinde decideix tornar a la seva
Nigèria natal. La força d’un esperit independent
sempre provoca situacions imprevisibles. És una
novel·la preciosa.

Thomas Sankara (president assassinat de Burkina
Faso) pertany a la tradició dels líders polítics africans com Neto, Machel i Cabral. És a dir: la tradició
·Belaya Calixta, nascuda a Duala, la capital dels pensadors polítics conscients que el liberaeconòmica del Camerun. Actualment viu a França. lisme en la societat africana no pot existir sense
L’any 1987 va escriure la seva primera novel·la, Los l’alliberament de les dones africanes.
honores perdidos, i va guanyar el premi Novel·la
de l’Acadèmia Francesa. Beyala era una africana Ogunpide escriu sobre el feminisme en la societat
que escrivia mitjanament bé. Va ser criticada en africana i és una de les acadèmiques més dismoltes ocasions, perquè es considerava que havia tingides en Teoria Literària, Estudis de l’Àfrica i les
plagiat l’obra d’altres escriptors, fet que mai es va Diàspores i en estudis sobre l’època precolonial. És
arribar a demostrar.
una destacada activista feminista.
A Los honores perdidos, Beyala narra les peripècies
d’una jove africana que viatja des del seu poble natal a l’Àfrica fins a França com a immigrant il·legal,
i tracta de refer la seva vida treballant com a dona
de fer feines. Per mi, es tracta d’una gran obra amb
la qual moltes immigrants ens podem sentir identificades.

Joves escriptores africanes que val la pena
destacar:

·Zadi Smith, amb Dientes blancos i Sobre la belleza.
·Helen Oyeyemi, amb La niña Ícaro.
·Gullermina Mituy, amb El llanto de la perra.
La seva última novel·la en espanyol, África en el ·Diana Evans, amb 26a.
corazón, presenta a una nena criada per la seva ·Lesly Loco, amb Cielos de azafrán.
àvia que es trasllada a França, concretament a ·Fatuo Diome, amb En un lugar del Atlántico.
París. El xoc cultural fa revifar-li la nostàlgia de tot ·Chimamanda Ngozi, amb La flor púrpura y medio
allò que ha deixat a la seva Àfrica natal, sobretot sol amarillo.
aquesta Àfrica tradicional que és recordada amb
una barreja de còlera, humor i tendresa.
·Buchi Emecheta, de la ciutat nigeriana de Lagos.
Actualment viu a Londres. En els seus primer llibres relata la dura experiència de l’arribada a Europa.
Emecheta té traduïda a l’espanyol Kehinde, una
novel·la que també va crear polèmica entre afri8

A l’Àfrica, de vegades s’ha marginat les dones escriptores perquè qüestionen el paper assignat a
les dones en algunes obres escrites per homes. Per
exemple, a la novel·la Efuru, l’escriptora nigeriana
Flora Nwapa (Descansi en pau) presenta una dona
“ibo”, al voltant de la qual gira tota la comunitat

i s’elaboren tots els projectes. D’aquesta manera,
qüestiona la posició que ocupa la dona en algunes
obres del seu compatriota Chiau Achebe, autor de
Todo se derrumba.

Remei SIPI MAYO
Escriptora especialista en
temes de dones africanes
i de dones immigrants.
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Palmeres d´oli:
Un canvi en les nostres vides.

Tothom sap que en el món rural del Camerun el signe de
riquesa per excel·lència és la possessió de nombroses
hectàrees de cafè o de cacau, segons la zona de producció. Fins fa poc era del tot impossible sortir d’aquesta
lògica, tot i que alguns agricultors més agosarats es
llancessin a altres activitats productives com la cria
de bestiar, amb la qual obtenien una riquesa equivalent, però aquests no són mai considerats com a “Grands
Planteurs”.
Recordem que la palmera d’oli de palma és un dels pocs
conreus que creixen per totes les terres cameruneses,
sobretot en zones de selva, i que el Camerun, durant
decennis, ha ocupat la primera línia entre els països
africans productors d’oli de palma, però es tractava de
grans explotacions les quals eren propietat de l’Estat o
d’una companyia estrangera.
Des de fa alguns anys ASAFRO-CAMEROUN ha fet canviar amb els fets aquesta lògica admesa fins ara. El
programa de desenvolupament de la palmera d’oli, denominat “Programa pobletà de palmeres”, conduït per
aquesta associació, ha modificat el comportament o,
millor dit, la vida quotidiana dels pagesos dels pobles
del districte de Nguibassal.
Identificada com a una de les unitats administratives
del departament de Nyong et Kelle, dins la Regió del
Centre Camerun, Nguibassal, situat en plena selva, era
conegut fins ara per la seva important producció de cacau, fins al punt que una de les organitzacions de productors de cacau premiades pel govern camerunès, era
d’aquest districte.
Des del 2003, any del llançament de les activitats
d’ASAFRO-CAMEROUN, la població d’aquest recòndit
poblat, s’ha dedicat al cultiu de la palmera d’oli, amb
l’encoratjament dels promotors de l’esmentat programa. Malgrat els balbuceigs de l’inici, d’altra banda molt
comprensibles, en aquesta localitat s’ha format la Unió
de Productors de Palmeres d’oli més important del programa i allò que és encara millor, el conreu de la palmera
d’oli ha esdevingut una important font d’ingressos per
als seus membres. Un “jove productor” de la localitat
ens deia, el dia de la nostra visita, que li havien posat
el sobrenom de “altes intervencions de l’Estat”, ja que,
havent distribuït el seu camp de palmeres entre la seva
dona i els seus fills, els beneficis de l’oli de palma permetien resoldre els problemes familiars més importants.
Avui, a Nguibassal, tots els pagesos coincideixen a afirmar
que l’únic que els pot unir és el programa de palmeres,
el qual no té cap color polític i està sostingut per una
10

organització, la neutralitat de la qual sembla ser una
realitat. Aquesta nova activitat permet als productors agrícoles d’allunyar-se del cercle de pobresa pel
fet d’obtenir uns ingressos de forma quasi permanent
durant tot l’any, amb un període de forta producció.
Això trenca amb la campanya de cacau que durant un
període ben determinat de l’any reben, d’una part, el
producte de la venta però, de l’altra, veuen com es
multipliquen tot tipus de despeses, cosa que fa que les
famílies s’empobreixin.
Si bé la població de Nguibassal està contenta d’haver
canviat el ritme de treball amb el conreu de les palmeres
i d’haver obtingut una millora dels seus mitjans de vida,
encara troben que tot això fa la sensació d’inacabat.
Segons ells, el problema de les vies de comunicació
continua sent un seriós handicap per a la circulació
dels béns i de les persones. Efectivament, l’estat de
les pistes, sobretot durant l’estació de pluges, és molt
preocupant, de tal manera que la gent es veu obligada
a utilitzar les motos per dotzenes de quilòmetres per
anar als mercats dels pobles veïns, cosa que fa que la
comercialització dels seus productes sigui molt més
difícil.

Bayiha
Director general d’ASAFRO-CAMEROUN

Une nouvelle logique
paysanne:
Du cacao a l’huile de palme

Ceci est connu de tous dans le monde rural au Cameroun,
toute prétendue richesse est exprimée par la possession
de plusieurs hectares de caféier ou de cacaoyer selon
la zone de production. Il n’était donc pas possible,
jusqu’à un passé récent, de sortir de cette logique ; les
exploitants agricoles, les plus coriaces pouvaient se
lancer dans d’autres pratiques telles que l’élevage villageois pour parvenir à un certain équilibre.
Pourtant, le Palmier à huile est l’une des rares cultures
qui poussent sur tous les sols camerounais surtout en
zone forestière ; et le Cameroun, pendant des décennies a occupé le premier rang des pays producteurs
d’huile de palme en Afrique.
Depuis quelques années, ASAFRO-CAMEROUN semble
avoir changé par les faits, cette logique autre fois admise. Le programme de développement du palmier à
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huile connu sous le nom de « Programme de Palmeraies
villageoises » conduite par cette Association est venu
modifier le comportement ou plutôt le quotidien des
populations rurales de certaines localités telles que
l’Arrondissement de Nguibassal.
Identifiée comme l’une des unités administratives du
département du Nyong et Kelle dans la Région du Centre au Cameroun, Nguibassal était jusque là connu par
sa production cacaoyère importante ; c’est d’ailleurs à
cet titre que l’une des deux Organisations de Producteurs de cacao du département appuyées financièrement depuis deux ans par le gouvernement camerounais sort de cet Arrondissement.
Depuis l’année 2003, correspondant au lancement des
activités d’ASAFRO-CAMEROUN dans cette localité reculée
du département, les populations se sont engagées dans la
culture du palmier à huile avec les encouragements des
promoteurs du Programme. Malgré les balbutiements
de départ, d’ailleurs compréhensibles, la localité forme
l’Union des producteurs de palmier à huile la plus importante dans le dispositif ASAFRO-CAMEROUN ; et qui
plus est, le palmier à huile est devenu pour les populations une importante source de revenus. Un « jeune
producteur » de la localité nous a d’ailleurs affirmé
lors de nos supervisions, qu’il s’était fait surnommé
« hautes interventions de l’Etat », parce que, ayant
partagé sa cacaoyère entre sa femme et ses enfants,
les revenus en huile de palme permettaient de résoudre les problèmes familiaux les plus importants.
Aujourd’hui à Nguibassal, les agriculteurs sont unanimes que la seule chose qui puissent les rassembler
est le palmier à huile qui lui, n’a pas de couleur politique et le Programme soutenu par une Organisation
donc la neutralité semble être une réalité. Il permet
aux producteurs de s’éloigner du cercle de pauvreté
par l’obtention de revenus de façon presque permanente et toute l’année, avec bien entendu, une période
de forte production, ce qui rompt avec la campagne
cacaoyère qui a une périodicité bien déterminée de
l’année pendant la quelle toutes les formes de dépenses
se multiplient pour appauvrir davantage les populations rurales.

Mais, si les populations de l’Arrondissement de
Nguibassal sont contentes de changer leur rythme de
vie avec le palmier à huile et d’améliorer sensiblement
leur revenu, elles semblent encore percevoir cela avec
un goût d’inachevé ; car, le problème des voies de communication reste un handicap sérieux en terme de communication et de circulation des hommes et des biens.
En effet, l’état des routes surtout en saison des pluies
est très préoccupant, de sorte que les populations se
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trouvent dans l’obligation d’emprunter des motos pour
parcourir des dizaines de kilomètres afin de se rendre
dans les marchés des villes voisines, ce qui rend plus
difficile la commercialisation de leurs produits.

Bayiha
Directeur général ASAFRO-CAMEROUN

EL 0’7:
Compromís irrenunciable
Extracte de la Carta que la Coordinadora Nacional de
l’ONG per al Desenvolupament (ONGD) ha enviat al
govern espanyol, instant-lo a complir el seu programa
electoral en matèria d’Ajuda Oficial al Desenvolupament.
La Presidència Espanyola de la UE ha de convertir-se en
una oportunitat per mostrar la nostra responsabilitat
internacional amb una crisi que fustiga de forma particular als països més desfavorits. Almenys 7 dels 17
governs autonòmics han anunciat retallades en l’Ajuda
Oficial al Desenvolupament (AOD) per a l’any 2010.
“En el context d’una crisi que està colpejant durament
els països més vulnerables, on no existeix cap mena de
protecció social, és important que el Govern reafirmi
el seu compromís amb l’AOD contingut en el programa
electoral que el PSOE va presentar a les eleccions
generals del 2004 i del 2008.
A més, el propi ministre d’Afers Exteriors i Cooperació,
Miguel Àngel Moratinos, manifestava el passat mes de
maig que Espanya “manté el seu compromís d’arribar
al 0’7 % del PIB per a la cooperació al desenvolupament al 2012”. I afegia: “Faré una crida perquè no sigui
una xifra de referència sinó un compromís obligatori
dels principals països desenvolupats”.
Davant d’aquestes declaracions, la Coordinadora recorda que resulta molt preocupant que els Pressupostos
Generals de l’Estat no incloguin el 0’56 % de PIB previst
pel 2010 amb el qual s’havien compromès. La mateixa
tendència es reprodueix dins l’àmbit autonòmic...
La Coordinadora-Espanya recorda al Govern que
arribar al 0’7% de cara a l’any 2012 és un objectiu
polític assolible, que gaudeix del recolzament dels
principals partits polítics a través del Pacte d’Estat
contra la Pobresa, i que també compta amb un ampli
suport social. En tant que amfitrions de la Presidència
de la UE, el Govern ha de donar exemple en el compliment de les seves responsabilitats internacionals envers els països més desfavorits. No endebades, 2010
serà l’Any Europeu per a l’Erradicació de la Pobresa i un
any crucial per demostrar la vertadera voluntat política
dels Estats, amb importants trobades com les que es
faran amb l’objectiu de revisar la Declaració dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM) i la Declaració de Beijing.
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Els vertaders pirates o el poder
dels mots

dels homes eren pastors nòmades o caravaners
que traficaven amb Etiòpia i la península aràbiga.
També era un lloc de pas de mercaders àrabs traficants d’esclaus, de bestiar i d’espècies. Paradoxalment, en aquell moment, depreciaven l’ofici de
pescador, reservat més aviat als Iemenites.

La capital, continua dient en Pièrre, havia agafat
una certa importància amb la creació de la via fèrria Djibouti-Addis-Abeba, a banda de la implantació d’una base militar francesa i mes tard americana. La ciutat estava en plena expansió degut a
l’arribada de grups de nòmades, cada cop més
nombrosos. Era una població analfabeta, considerada per les potencies colonials com una de les
més endarrerides de l’Àfrica. La principal preocuQue quedi clar d’entrada: en principi, estem en pació d’aquestes potències era mantenir l’statu
contra de tota forma de violència. Tampoc accep- quo de la regió, que enriquia de forma generosa
tem que ningú pugui administrar la justícia pel seu els capitostos locals. La majoria de la població va
compte. Creiem que el fi mai justifica els mitjans, continuar malvivint dins la pobresa, accentuada
per més vàlides que siguin les raons que ho inten- per diverses sequeres successives i per l’arribada
ten. Però, carat! També cal comprendre que quan massiva de refugiats de la guerra d’Ogaden (1977a una persona, comunitat o poble se l’esprem fins 78). És a partir d’aquest moment, concretament
a l’última gota, privant-lo de mitjans “legals” per l’any 1980, quan els poblats somalis de la costa
defensar-se i portant-lo al límit del que pot supor- comencen a dedicar-se a la pesca, impulsats i retar, s’hi torni i reaccioni de forma violenta contra colzats per un programa de desenvolupament fiel seu agressor.
nançat per les Nacions Unides que va esdevenir el
seu principal mitjà de vida.
L’afer dels anomenats “Pirates de Somàlia”, segrestadors d’un vaixell espanyol, del qual tant es va parlar Deu anys desprès,les esperances dels pescael darrer mes de novembre, ens ha dut a aquestes dors s’enfonsen... Escoltem com ho explica en
reflexions. Quina força tenen els mots plantats Joaquim Sempere, professor de Sociologia a la
com una llufa! Ep, no volem pas dir que aquells Universitat de Barcelona:
antics pescadors de xarxa i piragua, convertits en
poc temps en navegants d’alta mar armats fins a “En 1991 se hundió el orden político de Somalia,
les dents, amb el material modern més sofisticat, país que sucumbió a una guerra civil empeorada
siguin uns “angelets”. Tot i això: és just qualificar- por la intervención estadounidense. El colapso
los de “pirates” sense preguntar-se el com i el político de la sociedad somalí, sin defensas, fue
perquè de la seva transformació? No trobeu que aprovechado por navíos procedentes de Europa,
definint-los només amb aquesta paraula ja se’ls Estados Unidos, China y otros países para verter en
presenta com a bandolers sense pietat, bornis sus aguas cantidades de residuos tóxicos y radioi amb una cama de fusta, disposats a degollar al activos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005,
primer que se’ls posi al davant? Quan, en realitat, un tsunami depositó en la playa y costas somalíes,
potser son senzills pescadors, pares de família, que bidones corroídos y otras muestras de estos reles circumstàncies han portat al límit de la deses- siduos. Según el enviado de Naciones Unidas en
peració?
Somalia, Ahmadou Ould-Abd, la porquería tóxica
acumulada en pocos días por la catástrofe marina,
Un meu amic francès, en Pièrre Debouvry, m’escriu provocó úlceras, cánceres, náuseas, malformaque durant 14 mesos, entre els anys 64 i 65, va ciones genéticas en recién nacidos y al menos 300
conviure amb aquesta gent coincidint amb el seu muertos.
servei militar a Djibouti. En aquella època, explica,
la població vivia en una gran misèria ja que aquesta Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando
regió tenia molt pocs recursos naturals. La majoria
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el desgobierno, una multitud de barcos de pesca
empezó a faenar en las aguas frente al país, incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que
pescaron allí unos 800 barcos de distintos países,
muchos de ellos europeos y, más específicamente,
españoles. Se estima que los ingresos generados
durante un año por esa pesca ilegal, ascendía a
450 millones de dólares. El resultado fue la rápida
disminución de las reservas pesqueras que eran el
principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado como uno de los más
pobres del mundo.”
Un reportaje de Al Asirá informa de que grupos de
somalíes trataron de constituir un cuerpo autodenominado “Guardacostas Voluntarios de Somalia”
reuniendo dinero con que pagar a la empresa estadounidense “Hart Security”, que se dedica a entrenar y formar luchadores mercenarios por todo el
mundo – y que más tarde ha actuado como mediadora para el cobro de rescates en aquellas mismas
aguas (¡negocio redondo!).
Al parecer, hubo intento de esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un
impuesto para seguir haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que hoy
se califica como piratería somalí. Un país plagado
de armas, desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación desesperada; un desenlace así
no debería sorprender. A la vista de lo anterior es
legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esa historia, los verdaderos piratas?
La continuació ja la coneixeu, però us vindran a
la memòria altres casos en els quals la nostra societat emmascara la realitat, penjant qualificatius i
amagant les causes dels que es rebel·len.
Tomeu Amat
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VIATGES-MISSIONS-ESTADES
Viatge al Camerun:
novembre 2009

El viatge que el novembre passat vaig realitzar al Camerun,
tancava un any d’intenses relacions entre Agermanament
i ASAFRO. La vinguda d’en Bayiha a Barcelona va servir per tancar la crisi successòria que la desaparició de
l’antic Coordinador General M. Ndoung havia provocat. El canvi de model organitzatiu i de funcionament
que suposava la substitució de l’Ndoung –més paternalista/autoritari i no sempre tan transparent com
hauríem volgut- era vist com una oportunitat que calia
aprofitar. La transició cap al nou model de gestió estava
durant més del que nosaltres volíem i del que el mateix
Charles Kooh, president d’ASAFRO, havia previst inicialment. El fort lideratge que exercia M. Ndoung era un
referent per a totes les GIC i la transició havia afeblit la
relació entre ASAFRO i la base. La vinguda d’en Bayiha,
doncs, serví perquè Agermanament i ASAFRO poséssim
en comú el mètode de treball que ens vincularia en el
futur i serví també perquè conegués in situ la nostra
organització.
La segona part de l’estratègia que havíem previst, era
que el viatge al Camerun servís per transmetre conjuntament el nou mètode de treball, tot reforçant la figura
d’en Bayiha com a nou Director d’ASAFRO, la qual cosa
comunicà en Charles Kooh, oficialment, en la reunió
amb tots el Delegats de les Unions de GIC.
En aquest punt voldríem mostrar el reconeixement i
agraïment a Valentin Nlend que, com a Coordinador
en funcions, ha estat al peu del canó durant aquests
dos anys de transició. No era un paper gens fàcil substituir la forta personalitat del seu predecessor i propiciar
els canvis necessaris. Home culte, equilibrat i tranquil,
donà sempre un toc professional pels coneixements
del món del desenvolupament rural agrícola, que tots li
reconeixien. Que aquestes ratlles, però, no sonin com
un adéu a l’amic. Ell continuarà amb tasques de promoció de la Participació Ciutadana i treballant en els
Plans de Desenvolupament que ja han donat i han de
donar nous instruments a ASAFRO per enfortir el seu
paper d’ONG de referència dins les zones on treballem.
Deixa, això sí, la direcció executiva d’ASAFRO, i és el
nou equip de joves professionals amb formació universitària, el que ha pres la responsabilitat de continuar
en els propers anys. Amb en Bayiha, hi haurà la Colette -enginyera agrònoma- com a responsable dels
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programes de dones, en Céleste -economista- per a
l’elaboració i control de la gestió dels Programes, en
Simon Unkap -expert comptable- responsable de la
comptabilitat.
Transmetre i fer copartícep a tot l’equip d’ASAFRO dels
nous reptes i les noves exigències del treball que ja
tenim sobre la taula, fou un dels objectius del viatge.
L’altre -i més important- retornar la confiança als pagesos evidenciant que ja havíem acabat aquest parèntesi
d’incerteses.
De les reunions, visites i quilòmetres amunt i avall,
jo em quedo sempre amb aquelles coses que ens fan
dir que, malgrat les dificultats, el treball de tots plegats dóna resultats i val la pena continuar: l’Hospital
de Bot Makak ja està funcionant, encara que en condicions precàries i de forma provisional, però, veient els
malalts, dónes per bons tots els esforços que en el seu
moment calgué fer per dotar-lo de material que avui
permet operar. L’ampliació de les noves instal·lacions
de l’Escola d´alumnes sords IMHS Eséka –sobretot els
que recordem la vella!- l’entusiasme de la nova directora del centre, la Herminie, o la piscifactoria de Bot
Makak i, sobretot veient les plantacions que ja donen
oli i com el retorn del deute, després de totes les dificultats, comença a funcionar.
Un altre factor positiu és constatar una major cohesió
i organització en la preparació dels grans Programes,
tant el d’Eséka-Nord, ja en funcionament, com el de
Ngog-Mapubi en preparació. Però, també hi ha coses
a millorar: al costat d’Unions de GIC que funcionen
força bé com la de Nguibassal, altres no estan al mateix
nivell. Hi ha vivers que no tenen fàcil l’accés a l’aigua i el
transport, a través dels infernals camins, és un obstacle
important per molts agricultors, als quals hem d’ajudar
a trobar solucions.
No puc acabar aquestes ratlles, sense agrair al Raimon
Ripoll i l’Edgar Bonamusa que em van acompanyar en
el viatge. Gràcies per la seva feina, la que van fer durant
el viatge i la que m’agradaria que continuessin fent en
el futur. L’Edgar és un economista auditor de La Caixa,
que amb el recolzament de l’Obra Social ens ajudarà a
millorar els processos dels nostres sistemes. En Raimon
és enginyer agrònom i volem que ens ajudi en el difícil
món de la cria d’animals, sector en el qual estem força
interessats, ja que és un dels factors determinants en el
món rural dels països subdesenvolupats.

Antoni Cabré Segarra

Edgar Bonamusa-Colette-Raimon RipollBayiha-Valentin Nlend-Antoni Cabré
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L’escola d´alumnes sords IMSHA
(ESEKA)

Per segon any consecutiu, he tingut el desig i
l’oportunitat de poder viatjar al Camerun durant
les vacances de Nadal per a fer el seguiment anual
del projecte de l’escola.
Han estat tres setmanes de treball intens i profitós
amb l’Equip Directiu i de mestres del centre, i, tot i
les festes de Nadal, de Cap d’Any i d’Any Nou, hem
aconseguit finalitzar tots els objectius del programa
de treball per aquest viatge, amb la finalitat d’anar
perfeccionant el funcionament i desenvolupament
general del centre en tots els seus aspectes i tenint
en compte la globalitat de l’escola.
Els objectius més essencials sobre els quals hem
treballat han estat els següents:
·La valoració del curs escolar 2008-2009 a nivell
pedagògic, econòmic i sanitari
·L’elaboració del projecte per a l’exercici 2010: necessitats prioritàries,conceptes a subvencionar i les partides
econòmiques corresponents
·La formació i aportació de material didàctic a tot
el claustre d’IMSHA respecte l’ús de les tècniques
específiques de llenguatge, logopèdia i Llenguatge
de Signes per a millorar el procés d’ensenyament –
aprenentatge de l’alumnat sord
·Les visites mèdiques específiques a alguns alumnes
del centre
·L’elaboració del Projecte Pedagògic i el Reglament
de Règim Intern de l’ escola
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Com a últimes novetats, caldria informar que
a l’escola, des del mes de gener del 2010, hi ha
hagut un canvi oficial d’Equip Directiu. En Salomon
William, qui ha estat director d’IMSHA durant 9
anys, ha traspassat el càrrec de Direcció i Secretaria a l’Hermine Giselle. Ell continuarà treballant
al centre com a professor. Per altra banda, en Marcel, serà el nou Coordinador Pedagògic del centre
i la Mama Justine, continua formant part del Consell de Direcció d’IMSHA com a responsable dels
projectes d’agricultura, sanitat i alimentació de
l’escola.
Al llarg de la meva estada he pogut constatar que
el centre funciona, que el professorat està ben format i molt interessat en l’educació de l’alumnat
sord i en l’ evolució de l’escola i els alumnes tenen
les seves necessitats bàsiques ben cobertes.
Aquest 2010 IMSHA també celebra el seu 10è aniversari...
Com a coordinadora del projecte des de les diferents
entitats i persones que el fan possible i que he viscut l’evolució d’aquest centre i de molts dels seus
alumnes el dia a dia durant 10 anys, penso que s’ha
fet una gran feina (des d’aquí i des d’allà) i que
aquest projecte s’ha convertit en un gran exemple de cooperació i desenvolupament. Realment,
IMSHA, és un centre reconegut, oficial i molt ben
valorat a Eseka, tant per la població com per la
Delegació d’Afers Socials.

És difícil poder expressar en paraules tota l’evolució
d’IMSHA però, si una cosa és certa, és que tots els
qui coneixeu i heu visitat el centre en algun dels
vostres viatges al Camerun, segur que heu pogut
percebre el canvi i la seva trajectòria de millora al
llarg d’aquests deu anys de treball plegats.

En nom d’IMSHSA:
BON ANY I MOLTES GRÀCIES, UN ANY MÉS,
PER A FER POSSIBLE AQUEST PROJECTE.
VISCA EL BARÇAAAAA!!!!!!!!
Natàlia Lagunas i Prat

I és que a IMSHA tothom s’hi sent bé i tots els que
l’han visitat alguna vegada hi tornen a posar el peu
i l’ànima al seu proper viatge.

Des de casa, tot i escoltant Makosa i menjant els
deliciosos cacauets de la Mama Justine, només em
queda per dir que he tornat molt satisfeta i realitzada per tota la feina que hem fet al centre i, com
que és un projecte que conviu amb mi des de fa
molts anys, tan sols espero haver-vos transmès el
sentiment d’emotivitat, entusiasme i riquesa amb
el qual he tornat d’aquest viatge i contagiar-vos
de l’energia necessària per poder mantenir la continuïtat de l’escola i d’un projecte que funciona i
val la pena.
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AGERMANAMENT EN XARXA
Xarxa d´Agermanament

A cada Revista hem volgut reflectir el treball que
des de les nostres viles i ciutats hem desenvolupat
en l’àmbit de cercar recursos, de la sensibilització,
de la participació ciutadana i/o institucional, entre
d’altres. A partir d’ara, aquestes activitats tindran
una finestra fixa a la nostra revista i així els projectes i accions que cada delegació impulsa, seran
més coneguts per la resta.
Cada cop més, serà bo que els projectes individuals es contemplin dins programes que impliquin actuar en regions més àmplies, o dins
agermanaments on s’involucrin poblacions o
zones amb participació de molts protagonistes
del Nord i del Sud.
Caldrà que la coordinació sigui efectiva per
aprofitar les sinèrgies que uns i altres generem i
que sovint queden sense tota la recompensa que
es mereixen, malgrat els esforços esmerçats.
Els pobles del Maresme i la Selva són dels pioners
en el treball municipalista, tant institucional com
de sensibilització, amb projectes consolidats amb
èxit, com el de l’Escola de Sords (IMSHA) a Eséka.
La Maria Guri, la Rosa Bes, la Pilar Fidalgo i la Teresina Rossell, obriren camí pel treball als seus municipis i així han posat les bases d’allò que avui volem
desenvolupar: EL TREBALL AL TERRITORI com un
dels eixos vertebradors de la nostra organització.
La delegació d’Esparreguera, poble del qual
sortiren una bona colla dels joves que a la dècada dels 60 marxaren al Camerun, està en procés
de replantejament organitzatiu intern. La incorporació de gent que donaran un nou impuls als
treballs actuals i que plantejaran, n’estic segur,
nous reptes al jumelage amb Bot-Makak, que com
sabeu és un dels projectes importants que tenim
entre mans. La Carmina Bosch, en Hans Nieto i
l’Ylderi Lleri estan al davant d’aquest canvi, però
em consta que s’estan envoltant d’un important
equip de col·laboradors.
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Menció especial pels nostres amics de Madrid amb
l’Àngel G. Marinas al capdavant. Cal que aprofitem
més l’esforç que fa cada mes d’estar amb nosaltres
a la Mesa. Intensificar el treball amb ells és una de
les prioritats d’aquest 2010. Amb la seva ajuda ho
aconseguirem.
L’entusiasme de la Dolors Quer -sense oblidar el
Pere, amb qui estem treballant solucions pràctiques als problemes de l’aigua al Camerun- ens ha
portat a obrir les portes per fer activitats recentment a Garrigàs i Figueres.
Si el nostre Nord local és la Dolors Quer, el nostre Sud és la Suni Clua amb un ambiciós projecte
d’implantació a diversos municipis de les Vegueries
del sud, sigui la capital Reus o Tarragona.
No podria acabar sense encoratjar les darreres
delegacions obertes al Vallès, on la Natàlia Lagunas, a Castellar, i en Marcel Torras, a Sabadell, i la
Isabel Renom a Matadepera, han obert els contactes en els respectius ajuntaments per començar a treballar.
L’acció sobre el territori és una de les prioritats pels
propers anys: per les noves visions que incorporarà
a Agermanament, per escampar la sensibilització a
noves zones, per afavorir els jumelages Nord-Sud
com a forma d’enriquiment mutu, perquè suposa
noves fonts de finançament. Per tot plegat volem
donar dins la nostra revista l’espai permanent que
la informació de tot el que fem requereix.
Per acabar, a tots els lectors: teniu a la nostra
web els noms, adreces, telèfons i correus de les
persones responsables de les nostres delegacions territorials; si viviu a prop i voleu ajudar
o col·laborar estarem molt contents que ens ho
digueu. I si no teniu cap delegació a prop i voleu
rebre informació per formar-ne una, us poseu en
contacte amb nosaltres.
Antoni Cabré

FINESTRA OBERTA

Cooperació Manresa - Camerun.

(Resum d’un text del Dr. Pere Culell i Oliveras.)

La cooperació sanitària entre Manresa i Camerun
va començar ara fa 10 anys, gràcies a la implicació
del Centre Hospitalari de Manresa i l’Associació
d’Amics de la Unesco. Les primeres actuacions són
amb l’hospital de Nkoteng amb sanitaris que vénen a formar-se a Manresa i sanitaris manresans
que es desplacen a Nkoteng per seguir la formació
sobre el terreny.
La segona actuació és amb l’hospital de Yemessoa, fruit d’un treball en xarxa de diverses entitats
cameruneses i catalanes, sobretot Codes-Cam.
Aquest hospital es localitza a Yemessoa, districte
d’Obala a 50 quilòmetres de Yaoundé, la capital.
Consta d’un edifici de 20 x 12,5 m dividits en quatre
sales d’hospitalització, amb un total de trenta llits;
un laboratori, una sala de parts, sala d’educació
sanitària… Està gestionat per una cooperativa de
treballadors dirigida pel Dr. Barnadí, cirurgià format a Manresa i que treballa al Camerun des de fa
més de vint anys. L’hospital dóna servei a una zona
d’influència de 25.000 persones. El principal sector d’intervenció és, lògicament, el sanitari, però
tenint present que la millora sanitària implica la
millora de vida en general.
Després de gairebé deu anys complets de relacions i projectes conjunts, la valoració que fem de
la nostra cooperació és plenament positiva, ja que
hem aconseguit assolir la majoria dels objectius
proposats.
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DES D’AMÈRICA LLATINA
Carta de Xile
Calama desembre 2009
Benvolguts/des
Quan s’acosta Nadal sembla que es fan més presents
els records de la nostra terra, tot i que aquí el
Nadal ve acompanyat de tota la feina de final de
curs, de graduacions escolars, de calor, de vacances
d’estiu… Enmig de tot aquest garbuix, a vegades
costa centrar-se en l’autèntic sentit del Nadal, però
fem el possible per no perdre’l.
Les vacances d’estiu (vostre) que vam passar a Barcelona, van ser molt agradables: retrobar-nos amb
la família, amb les “velles” amistats, amb tantes
persones conegudes, i també noves relacions que
mai hauríem pensat… L’ambient de Barcelona
tan diferent: estrangers, cultures de tota mena,
un cert desànim, un cansament tant a nivell civil
com eclesial en molta gent. Però també l’alegria
de veure tantes persones que segueixen treballant
desinteressadament i sense fer soroll per ajudar a
aquells que més ho necessiten. Va ser un cúmul de
sentiments, de vivències, d’alegries que vam compartir amb vosaltres i que aquest temps de Nadal
ens fa reviure.
A Calama ens esperava tota la feina acumulada del
temps que vam estar fora. Costa posar en marxa
la Parròquia, molta gent encara enyora Chuquicamata i s’ha tancat molt a casa seva. Les Catequesis
i altres pastorals treballen per entusiasmar de nou
a la gent amb trobades conjuntes, dinars comunitaris, celebracions festives obertes a tothom... tot
allò que se’ns acudeix per fer que la gent torni a
trobar el gust de retrobar-se i compartir.
A nivell de Prelatura s’ha convocat el primer Sínode
Diocesà per tal de fer una reflexió a fons sobre
com està l’Església de Calama i intentar millorar;
no tant els serveis, sinó sobretot aconseguir que
l’actuació de tots els catòlics estigui més d’acord
amb l’Evangeli. Tant l’Enric com jo hi estem ficats
de ple en les diferents comissions diocesanes. Més
feina, però feta amb il·lusió per tal d’elevar el nivell de
consciència i responsabilitat de la gent calamenya.
22

Pel que fa al país en general, sembla que lentament
comença a superar-se la crisi. Els treballadors fixes
de Codelco segueixen sense grans problemes, a
excepció d’aquells que gasten més del compte i
queden endeutats fins al coll. Pel que fa a la resta
de la gent, continuen les dificultats econòmiques.
Vam tenir eleccions presidencials, la primera volta, i va guanyar el candidat de la dreta, Sebastián
Piñera, un dels homes més rics de Xile, amo de
companyies aèries i de molts altres negocis. El 17
de gener serà la segona volta i definitiva entre els
dos candidats que van tenir més vots: Piñera i Frei.
Frei representa la continuació de l’actual govern
de “Concertación”, de tendència més de centreesquerra, format principalment per socialistes
i democràcia cristiana. Tot i així, no és un candidat gaire engrescador i és difícil que tingui el grau
d’acceptació que té la presidenta Bachelet (prop
del 80%), així que no és fàcil pronosticar quin dels
dos serà el nou president. Xile s’hi juga molt. La
solució: el 17 de gener.
Records de l’Enric i, en nom de tots dos, una
abraçada per a tothom.
Bon Nadal i un any 2010 ple de pau i de germanor!
Maria Rosa Olivé

Calama perspectiva

José Emilio Pacheco
Poeta i assagista mexicà, nascut a Ciudad de
México el 1939. Des de ben jove va destacar en
el panorama cultural mexicà, gràcies al domini de
les formes clàssiques i modernes i a la projecció
universal de la poesia.
A més de poeta i prosista és reconegut com a
excel·lent traductor. Ha treballat de director i
editor de col·leccions bibliogràfiques.
Professor universitari.
Ha rebut nombrosos guardons entre ells el Premi
Nacional de Poesia, el Premi Nacional de Periodisme
literari, el Premi Octavio Paz (2003), el Premi Federico
Garcia Lorca, el Premi de poesia Pablo Neruda i
recentment (2009) li ha estat atorgat el
Premi Cervantes de la llengua castellana.
Agermanament volem sumar-nos al seu
reconeixement i us en recomanem la lectura.
A internet trobareu moltes de les seves poesies.
Nosaltres n’hem triat dues.

Un marine
Quiso apagar incendios con el fuego.
Murió en la selva de Vietnam
y en vano.

La flecha
No importa que la flecha no alcance el blanco
Mejor así
No capturar ninguna presa
No hacerle daño a nadie
Pues lo importante
Es el vuelo la trayectoria el impulso
El tramo de aire recorrido en su ascenso
La oscuridad que desaloja al clavarse
vibrante
En la extensión de la nada.

23

HEM LLEGIT
Historia de un cambio posible: 15 años por
el control del comercio de armas
per Eduard Cantos i Núria Valls.
Editorial: Intermón Oxfam,
Gener 2009. 133 pàgines.
Durant 15 anys, del 1992 al 2007, un grup d’ONG,
han portat a terme conjuntament diverses campanyes amb l’objectiu d’obtenir un millor control i
més transparència en el comerç d’armes espanyol.
Fruit d’aquesta col·laboració, el desembre de 2007
s’aprovà una llei que obliga el Govern central a donar informació sobre aquesta activitat, classificada
fins aleshores com a secret d’Estat.
Amb 15 anys d’acció concertada la societat civil
ha aconseguit que es prohibeixin les vendes
d’armaments a països en conflicte, on es violen
els drets humans, o sotmesos a embargaments internacionals. S’ha contribuït així a promoure una
cultura de la transparència i a fer canviar algunes
pràctiques administratives i polítiques: En aplicació d’aquesta Llei, el Congrés rep semestralment
informacions de l’Estat sobre les exportacions oficials i les raons que les justifiquen.
Si bé el treball pel control del comerç d’armes no
s’ha acabat, aquesta publicació és força interessant
per conèixer amb detall com s’han portat a terme
diferents campanyes (Hi ha secrets que maten,
Adéu a les armes i Armes sota control), i també
quins han estat els primers resultats i quins són els
principals ensenyaments que es poden treure de
15 anys de mobilització ciutadana.
Tomeu Amat
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Aquest any celebrem els 50 anys d’Agermanament.
Els inicis de la nostra aventura són impossibles de precisar. Agermanament neix en plena nebulosa dels
anys 60, sense nom precís en els seus moments inicials.
Entre tots hem pensat que l’any 60 però, és una data prou ajustada a la història i que “50 anys” hi són,
malgrat parèntesis i èxtasis, i creiem que no és discutible, doncs, la nostra joia de programar una gran
celebració; 50 anys no són dos dies…
Agermanament, amb més d’un miler de treballadors directes, més els milers de cooperants i compromissaris, vol posar en comú aquesta llarga aventura i la vol fer pública. No tot han de ser misèries en
aquest país de ploramiques.
Poc a poc us anirem posant al dia de com pensem muntar aquesta celebració, i en què creiem que ens
podeu donar un cop de mà.
Amb el benentès que, lluny de pets al vent fora de lloc, el que volem és aprofitar aquesta efemèride
per donar a conèixer una mica més el tercer món amic, que des de fa 50 anys és la nostra obsessió i el
nostre treball.
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ENS HAN DEIXAT
Angeleta Santmarti i Bros (1933- 2010) Casada amb en Jaume Borràs i mare d’en Francesc i de la Mònica.
Va morir el passat 15 de gener. Era del grup de pioneres del Camerun, a on hi va treballar com a voluntària
del gener del 1964 al maig 1967, sobretot a la nova missió de Nsola. De retorn a Barcelona, ha continuat
treballant per aquest país, d’una manera especial per a la promoció de la dona i la formació dels infants,
sent una de les principals impulsores de la Maternal de Logbikoy i de l’Escola de sords IMHS a Eséka.
Ha sigut varis anys membre de la Mesa d’Agermanament i del grup de dones “Shuala Kwali”,
en nom del qual, la Tònia li ha adreçat aquestes paraules,

ANGELETA, GRAN DONA, Adéu...
Coneixies moltes persones, Angeleta
i quan algú et coneixia no et podia oblidar...
Moltes d’aquestes persones, la majoria, eren dones...
Et volem recordar en el teu pas pel Camerun.
Dones de Logbikoy, dones de Nsola, també de
Ngovayang, de Kribi, d’altres...
Dones a qui ensenyares el que tu sabies i de qui
aprengueres el que elles coneixien.
Un intercanvi serè, un escoltar atent, un somriure que
segellava llaços profunds.
Molts anys després quan trepitjava de nou aquelles
terres sempre trobava dones que preguntaven per
“la meva amiga Angeleta” i estaven contentes de saber
que la vida et beneïa amb fills i més tard amb néts...
Ara s’entristiran al saber que ens has deixat.
Des de Barcelona i de pobles del voltant, quan
intervenies en reunions, xerrades o
presentacions de projectes, comunicaves amb càlid
afecte, sobretot a les dones, el que sabies del néixer i
del viure de les dones de la selva
camerunesa. No hi ha res més intens que parlar des
del cor, aquest cor teu que ha estimat tot el que has
emprès.
Som avui, a Agermanament, un nombrós
grup de dones, bones amigues, que hem fet un camí
semblant per aquelles caloroses i humides terres.
Sempre recordarem la teva participació en tot el que es
feia per mantenir els lligams entre nosaltres i per
fer més forts els lligams entre els d’aquí i els d’allà baix.
Tindrem present, també, la teva dèria de vetllar pels
nens i les nenes d’aquell racó del planeta, per tal de
donar-los més possibilitats de créixer sans i valents.
Et volem agrair tot el que hem après de tu i tot el que
has acceptat de compartir amb nosaltres,
les dones d’aquí i les d’allà.
Descansa en pau!
Tònia Cortadellas
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Teodor Vergés i Farreres (1933-2010) . El seu cos
encara no és enterrat en el moment en que escrivim aquestes ratlles... Com molts dels que vam
anar al Camerun als anys 60, en Teo, va passar també un temps el seminari de Burgos. Sense acabar
la carrera, ens va venir a trobar al Camerun, al juliol 1967 a on va treballar-hi fins l’any 1974, primer
com a voluntari ajudant al Victorià Cunill a tirar
endavant la cooperativa SOKOPEK i més tard, com
a professional a una empresa de pesca. Casat en
aquest país amb la Maria MADJOUGANG, va tornar
al seu estimat barri de Sants on, durant molts anys
va participar a les accions socials de la Parròquia de
sant Medir, en paral·lel a les seves activitats professionals dins el gremi de vidriers.
D’aquells anys del Camerun ens queda el record
del seu dinamisme, de la seva alegria contagiosa i
del seu esperit optimista, valors que li van valer el
títol de “follonero major”. El nostre sentit condol
a la Maria i a les seves filles la Véronique, la Joséphine i la Chantalle.
Adéu amic, fins a sempre!
Tomeu

DES DE LA LLUNA
Dins el projecte del PLADEP, el 29 de juny de 2009 el
grup d’EPD d’Agermanament va organitzar una xerrada-debat
sobre el Consum Conscient i Transformador, de la mà d’en Rubén Suriñach, formador del CRIC, a l’Ateneu del Clot.

El 10 d’octubre de 2009 AGERMANAMENT va participar
al programa Solidaris, de Catalunya Ràdio, conduït per
la Rita Marzoa. El tema de debat fou l'Imperialisme a
l'Àfrica i a Sud-América.
Del 14 d’octubre al 2 de novembre l’Oficina Tècnica
d’AGERMANAMENT es va veure augmentada amb una
incorporació. Durant tres setmanes, en Bahiya, el nou
coordinador d’ASAFRO-CAMEROUN a partir de l’1 de
gener de 2010, va estar treballant a la seu de la nostra
entitat per tal de millorar la coordinació i comunicació
entre ASAFRO i AGERMANAMENT.
El 17 d’octubre de 2009 la Delegació d’Esparreguera es
va trobar per tal de crear i consolidar l’equip de persones que la gestionaran.
El 18 d’octubre de 2009, Dia Internacional de Lluita
contra la Pobresa, AGERMANAMENT va participar en
la Concentració Contra la Pobresa, organitzada per la
Campanya Pobresa Zero a Barcelona. I aquest mateix
dia, a La Bisbal de l’Empordà, es va realitzar un concert
d’Havaneres solidàries en benefici del projecte A mà- I
woh, de Bot-Makak.

Dins el cicle de xerrades que AGERMANAMENT organitza amb el Centre d’Estudis Joan Bardina, durant el mes
d’octubre es van organitzar dues sessions. La primera,
el 8 d’octubre de 2009, es va centrar en el tema del
Deute Extern i va servir per a presentar la 3a Setmana
del Deute, en la qual AGERMANAMENT va participar.
La segona, el 22 d’octubre de 2009, es va centrar en la
Crisi econòmica i els seus efectes al Sud.
Del 15 al 17 d’octubre es va desenvolupar la 3a Setmana del Deute, on AGERMANAMENT va participar
com a entitat organitzadora. Durant aquesta setmana d’acció global contra el Deute i les Institucions Financeres Internacionals, es van analitzar les causes, les
conseqüències i les possibles alternatives a l’actual crisi
internacional.

El 19 d’octubre de 2009 la Mesa d’AGERMANAMENT
va fer una reunió extraordinària amb el president
d’ASAFRO-CAMEROUN, Charles Kooh II, i el nou coordinador de l’entitat, Bayiha.
Dins el cicle de xerrades amb Can Bardina, el 22
d’octubre de 2009 se’n va celebrar una centrada en
l’actual crisi econòmica a nivell internacional. En Lluís
Rodríguez, membre de l’ICEA-Barcelona, va fer una
anàlisi de les causes d’aquesta situació, el rol que hi
juguen les institucions econòmiques internacionals i
les possibles alternatives al model econòmic que ens
regeix.
28

El 23 d’octubre de 2009 la Natàlia Lagunas va presentar
un monogràfic sobre el projecte de l’Escola de Sords
d’Eseka-IMSHA. En aquesta presentació, la Natàlia va
fer un recorregut pels aspectes més rellevants del projecte, destacant l’estat actual i les perspectives de futur
de l’escola.

El 6 de novembre el Grup d'Educació per al Desenvolupament (EPD) d'Agermanament va realitzar una projecció audiovisual centrada en el darrer viatge al Camerun
que alguns dels seus membres van realitzar l’estiu passat
al país africà.

El 2 de desembre AGERMANAMENT va participar a la
Lluna Vermella, la 4a edició de la iniciativa socio-cultural
Lluna Vivent, a la zona del Raval nord. Per a aquesta
edició, l’entitat va oferir un taller de narració oral de
la mà de la Maria José Pedragosa, narradora oral del
Canal Comunica.

El 31 d’octubre de 2009 va tenir lloc la Boletada anual
d’AGERMANAMENT. Unes quaranta persones, amigues
de l’entitat, van compartir un dia a l’aire lliure a Hostalets de Balenyà tot collint bolets de la mà de l’expert
boletaire Joan Padrisa.
El 30 d'octubre la Dolors Quer, responsable de la Delegació d’AGERMANAMENT a Figueres, va coordinar una
activitat d’EPD a Garrigàs, per a la qual va comptar amb
la presència de l’Antoni Cabré i d’en Bayiha. S’hi va fer
una presentació de l’entitat i, aprofitant la presència
del nou coordinador d’ASAFRO, en Bayiha, es va explicar a grans trets la realitat que es viu al Camerun.

El 9 de desembre es va reunir a la Parròquia de la Bonanova el grup que coordina l'agermanament entre
aquesta Parròquia i la de Bot-Makak al Camerun, per
tal d’analitzar l'estat actual de l'agermanament entre
ambdues entitats i les línies de treball futures.

Dins del cicle de xerrades amb Can Bardina, el 2 de novembre es va fer la presentació del llibre-agenda Llatinoamericana mundial 2010, Salvem-nos amb el planeta, a càrrec de Jordi Pujadas, de la comissió de l’Agenda
llatinoamericana.
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El 14 de desembre de 2009 AGERMANAMENT va
celebrar el sopar de Nadal anual amb els amics i
col·laboradors de l’entitat. Aquesta va ser una ocasió
per a reunir-se amb les persones que, amb la seva dedicació i esforç, fan que l’entitat pugui continuar desenvolupant la seva tasca.

El darrer cap de setmana de gener de 2010, AGERMANAMENT va participar al Fòrum Social Català 2010.
En col·laboració amb el Centre d’Estudis Amazònics
(CEAM), Solidaritat, Educació i Desenvolupament (SED)
i Educació Sense Fronteres, va organitzar un taller específic sobre Educació per al Desenvolupament en el
món del lleure. Aquest taller va ser un espai de reflexió
en el qual es van tractar tant les motivacions de la feina
a EPD en el lleure, com les experiències que fins ara hi
ha hagut a Catalunya en aquest àmbit i les propostes
d’acció per al futur.

El 23 de desembre de 2009 la Delegació
d’AGERMANAMENT a Figueres va dur a terme una Jornada Africana, en col·laboració amb el Casino Figuerenc
i l’associació Timtimol. S’hi va fer una exposició fotogràfica centrada en el Camerun; un bolo d’EPD amb agrupaments escoltes; un taller de música i percussió; i una
xerrada sobre la medicina africana, a càrrec d’en Lluís
Mallart.

Anna Casasayas i Lacambra
Dins el cicle de xerrades amb el Centre d’Estudis Joan
Bardina i AGERMANAMENT, el 14 de gener es va fer
la xerrada Més enllà del poder de les farmacèutiques.
En Lluís Botinas, president de l’associació independent
Plural 21, va parlar sobre els interessos farmacèutics
existents en temes com la Sida i la Grip A.
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Objectiu 3

Promoure la
igualtat entre
els sexes i
l’autonomia
de la dona

L’any 2000, les Nacions
Unides van aprovar la
Declaració del Mil·lenni,
en la qual es van comprometre a complir 8
objectius

Si col.labores amb a Germanament contribuiràs al desenvolupament de la societat africana i
llatinoamericana.La teva aportació, no solament econòmica, simbolitza el treball colze a colze amb els pobles del
Sud. Lluita amb nosaltres per aconseguir que homes, dones i infants de“l´altre” món tinguin una vida més digna.
Cognoms
Nom
NIF
Data de naixement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adreça
Codi postal
Població
Província fiscal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel. particular
Professional
Mòbil
Adreça electrònica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vull col-laborar amb AGERMANAMENT amb una aportació periòdica
altra
MENSUAL

10 €

15€

20€

30€

TRIMESTRAL

30€

45€

60€

90€

ANUAL

120€

180€

240€

360€
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www.agermanament.org
hivern 2010 2a. època nùmero 34

