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A finals de I'any 1990 ha sortit aquest 
interessant llibre sobre la histbria de 
I'uAGERMANAMENT* que I'any 1973 
dona origen a I'actual CIDOB. 

L'autor 6s Joan Casañas i Guri que 
ha viscut des de molt endins la histb- 
ria de I'Agermanament. L'any 1963 va 
marxar a Xile on treballh durant deu 
anys com a consiliari d'universitaris i 
professor de Teologia a la Universitat 
de Valparaiso. Va ser expulsat despres 
del cop d'Estat del general Pinochet el 
setembre de I'any 1973. 

En unes 182 pagines se'ns presen- 
ta el naixement i el desenvolupament 
de I'Agermanament, que I'autor situa 
en els vint-i-cinc anys que van de 1955 
a 1980. 

L'any 1958 marxen tres joves cape- 
llans de la dibcesi de Barcelona a Xile 
i el 1961 s'inicia I'anada al Camerun. 
A traves de I'Agermanament es poden 
comptar al voltant d'unes 127 persones 
que marxen a Xile (unes quantes a al- 
gun altre país Ilatinoamerica) o al Ca- 
merun. Van ser unes 53 dones i 74 
homes, entre els quals 44 capellans. 

Al servei de tot aquest moviment de 
cooperaci6 s'organitza a Barcelona el 
Secretariat de Cooperaci6 Interdioce- 
sana i es comenca a publicar un but- 
lletí. L'Agermanament integra molta 
gent, entre familiars, amics, comunitats 
cristianes relacionades amb els qui es- 
tan a Xile o al Camerun, entitats, grups 
i moviments de joves, parrbquies, el 
mateix Bisbat ... 

L'autor ens posa en contacte amb les 
realitats socials i culturals, religioses i 
pastorals que els membres de I'Ager- 
manament van vivint i reflexionant tant 
a Xile com al Camerun, comenta tot 
aquest entrellat indissoluble de proces- 
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sos personals, de noves experiencies 
en I'ordre cultural, en I'alliberament so- 
cial dels pobles, en el cristianisme con- 
ciliar. Ens fa adonar tamb6 de la 
complexitat i importancia de les accions 
i plans de promocid sanitaris, educati- 
va i laboral, dels problemes econbmics 
i tbcnics de la cooperaci6. Així I'Ager- 
manament crea la CODES, com a co- 
operativa per al Desenvolupament, 
amb I'objectiu de potenciar amb un 
tractament professional la cooperaci6 
tecnica i econbmica als projectes de 
Desenvolupament, especialment al Ca- 
merun. 

Com una de les fites de la voluntat 
d'intercanvi real entre pobles i cultures, 
el llibre ens refereix I'estada a Catalu- 
nya per estudis, formaci6 laboral, apor- 
taci6 a les nostres comunitats, d'unes 
vint persones del Camerun i cinc de Xi- 
le. Aquest fet va tenir ressb en la nos- 
tra societat i en la xarxa de 
col.laboradors i amics de I'Agerma- 
nament. 

L'any 1973 I'Agermanament perd la 
seva presencia al Camerun i al 1974 
deixa de funcionar la CODES. Igual- 
ment a partir del 1970, va minvant el 
nombre de persones i la dinhmica de 
I'Agermanament a Xile, on el cop d'Es- 
tat accelera el retorn dels pocs que hi 
quedaven. Des del 1974 les relacions 
amb les persones, practicament cape- 
llans, que tornen a Xile o van a altres 
paisos, s6n ateses per la Delegaci6 dio- 
cesana de Missions, al capdavant de 
la qual hi ha Jordi Jorba que durant 
anys va ser a Xile formant part de 
I'Agermanament. 

El tercer capítol del llibre mostra una 
serie d'elements que intervenen en 
aquesta evoluci6 a traves de les vicis- 
situds i documents dels mateixos pro- 
tagonistes. El Secretariat de Barcelona 
a partir de 1971, impulsat sobretot 

per algunes persones retornades de Xi- 
le i Camerun, s'orienta cap a la sensi- 
bilitzacid social i política de la societat 
catalana envers el Tercer M6n. Orga- 
nitza cursets, actes multitudinaris, reu- 
nions. Va formant una biblioteca i fons 
documental amb revistes i textos ar- 
ribats de tots aquests paisos. Publica 
alguns llibres i sobretot la revista 
AGERMANAMENT que arriba a 1.500 
subscriptors. Es crea el Centre d'lnfor- 
maci6 i Documentaci6 a Barcelona del 
Tercer M6n (CIDOB-TM) amb reconei- 
xement civil. El seu director 6s Josep 
Ribera, que va estar uns anys a Xile i 
que despres va continuar treballant a 
I'Agermanament des del Secretariat de 
Barcelona. 

En els moments de forta acci6 en la 
clandestinitat per arribar a la democra- 
cia al nostre país, I'Agermanament es 
converteix en un lloc de trobada de mo- 
viments, grups i partits incipients, par- 
ticipant en I'organitzaci6 d'actes de 
contingut reivindicatiu i contra la dicta- 
dura, emmarcats en la solidaritat per 
als drets de tots els pobles al seu alli- 
berament. Porta tamb6 una intensa ac- 
ci6 a favor dels xilens que han estat 
expulsats o han hagut de fugir a cau- 
sa de la dictadura de Pinochet, promou 
i col.labora amb Comitbs de solidaritat 
en relaci6 a Argentina, Uruguai, Cen- 
treambrica, especialment Nicaragua, el 
Front Polisari, Palestina, etc. 

Per tot aixb I'any 1978, ajuda al nai- 
xement de I'Associacid catalana de so- 
lidaritat i ajuda als refugiats (ACSAR), 
que continua actualment la seva tasca, 
i tamb6 crea la secci6 catalana de la Lli- 
ga Internacional pels drets i I'allibera- 
ment dels pobles, actualment amb 
domicili a Sabadell. 
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operacional per a formar el personal 
responsable, sobre el desenvolupa- 
ment de I'hhbit de lectura en els infants. 
Hi ha tamb6 dos quaderns que tracten 
del voluntariat: les ONG i la persona del 
voluntari en I'alfabetitzaci6, la tasca del 
Moviment Escolta en el camp de I'al- 
fabetitzaci6. 

En vuit quaderns es presenten expe- 

riencies de polítiques d'alfabetitzaci6: 
Nicaragua, Brasil, URSS, Filipines, 
Etibpia, Tanzhnia, Indonbsia, Xina i al- 
gunes de dimensi6 regional a ~fr ica,  
Estats arabs, Ambrica Llatina. 

Hi ha alguns quaderns dedicats a d e  
terminats grups de poblacid respecte a 
I'alfabetitzacib: invidents, infants 
sords, nbmades, minories lingüístiques, 

emigrants i les seves famílies, mobilit- 
zaci6 de la dona. 

Les persones interessades per 
aquests quaderns poden adre~ar-se al 
Centre UNESCO de Catalunya a Bar- 
celona (c. Mallorca 285, tel. 207 58 05 
i 207 1716) 
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