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La cooperació
des de l’aula
un centenar de bosses que han cosit
diferents veïnes del municipi de manera altruista.
A la classe on realitzen l’assignatura,
els mateixos alumnes de 2n d’ESO
mostren propostes de dissenys que
reflecteixen idees de com veuen
l’Àfrica –que es presenta a través de
mapes o animals i sempre amb co-

lors molt vius o conceptes com la
cooperació– dibuixada a través de la
força de les mans o a través de pous
o de gotes d’aigua. En conversa amb
ells parlem del Camerun i de Bobog,
municipi africà amb el qual hi ha un
grup local a Roda de Ter que porta a
terme diferents projectes de cooperació. «És un país bastant pobre» amb
problemàtiques com «escoles sense

Miquel Martí i Pol de Roda de Ter fan
una primera immersió a la cooperació
al desenvolupament. A partir d’una
aproximació a la realitat d’aquest
país africà que els ha fet la delegació d’Osona d’Agermanament sense
Fronteres, els escolars dissenyen bosses de roba que, un cop estampades,
vendran al llarg del primer trimestre de
2022 i que serviran per ajudar a finançar projectes que s’estan desenvolupant actualment. En total es produiran

Aquesta
assignatura
optativa serveix
per fer un tastet
d’altres realitats
com les dels
països del Sud

sostre, falta de pous d’on extreure
aigua o rius contaminats» i amb problemàtiques polítiques que fan que
hi hagi «molts militars», expliquen alguns dels alumnes participants. El
projecte d’aquest curs va començar
el 22 de setembre amb una conferència introductòria de la delegació
d’Agermanament sense Fronteres
que va omplir el gimnàs de l’institut.
Posteriorment, hi han anat treballant
a l’aula i, ara, quan senten quelcom

MARC RIERA

El món camina immers en una revolució tecnològica sense precedents.
Canvis que visualitzem en les pantalles
i que rutllen a velocitats exponencials.
Un dels principals perills d’aquestes
eines són els d’amagar-nos realitats,
properes i llunyanes. Amb l’objectiu de
conèixer quina és la realitat que es viu
cada dia als carrers del Camerun, 97
alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’Institut
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ESTER BUSQUETS

La delegació d’Osona d’Agermanament sense Fronteres
està activa des del 2014. La
formen una dotzena de persones i un dels seus objectius és
buscar interacció amb altres
agents del territori com escoles, instituts o ajuntaments
amb l’objectiu de captar recursos per tirar endavant els projectes, però també per sensibilitzar sobre les desigualtats
Nord-Sud.
d’un país del Sud ja hi presten una
mica més d’atenció. «L’altre dia vaig
sentir els problemes que hi ha a la
República Democràtica del Congo»,
explica un altre alumne. L’experiència
continuarà. Durant el segon trimestre,
els alumnes coneixeran més el Camerun i gravaran alguns vídeos que
ajudaran a difondre la tasca d’Agermanament sense Fronteres.
Ignasi Iranzo, professor que coordina
el projecte, diu que «més enllà de fomentar l’autonomia i la creativitat dels
alumnes», aquesta assignatura optativa serveix també «per fer un tastet
d’altres realitats com les dels països
del Sud, en aquest cas el Camerun»
i perquè es conegui el treball que hi
fa la delegació d’Agermanament. «És
una manera de conèixer com treballa
una entitat del poble i al mateix temps
explicar o generar preguntes sobre la
situació dels països del Sud». Des de
l’Institut Miquel Martí i Pol estan contents de com està anant i els agradaria continuar la col·laboració amb
Agermanament en els anys vinents.

Durant els darrers trenta anys de trajectòria d’educació en valors a l’escola, impulsada pels moviments de renovació pedagògica i per les diverses
associacions i ONG, ha estat determinant portar a terme moltes accions
pensades per sensibilitzar i formar en
valors com la solidaritat, l’equitat o la
Justícia Global.
Un estudi encarregat per la Generalitat, ara fa deu anys, analitzava com
s’havia inserit en l’educació la cooperació internacional o cooperació
al desenvolupament. A nivell molt
general, determinava que les accions
que han tingut una major acceptació/
consolidació són les que s’han desenvolupat amb una certa continuïtat
i amb la implicació de diferents actors en la seva planificació i execució
(equips docents, famílies, ONG). És el
cas de la creació de grups de solidaritat, agermanaments, celebració de
jornades, setmanes monogràfiques
i la realització de crèdits –variables,
de síntesi. En canvi les experiències
de més curta durada com xerrades,
tallers o exposicions executades per

Bobog és el poblat que visualitza la cooperació amb la regió
de Nyong-et-Kelle al Camerun,
situada en plena selva. A través
d’Agermanament s’han centrat
recursos per la creació d’una
escola maternal, la construcció
de pous o l’impuls de cooperatives agrícoles per als pares i
mares dels infants.
persones externes a l’escola, tenen
un nivell d’impacte en l’alumnat molt
menor. Tot i que les ONG han anat
elaborant gran diversitat de materials
i recursos pedagògics, l’anàlisi feta
pels experts assegurava que només
ha estat la base del treball fet amb
els alumnes el que ha conscienciat
de veritat. Amb el temps, la cooperació al desenvolupament s’ha hagut
d’anar adaptant a l’evolució social i
a cada context. Per això el Departament d’Educació ha anat modificant
el currículum perquè, a part d’aquests
canvis, també el perfil de l’alumnat
ha evolucionat.

Un dels reptes de les ONG passa
per educar en valors com l’educació per la pau, els drets humans o el
desenvolupament del Sud a tota la
població, però especialment educar
els més joves en una societat sovint sobreinformada i poc crítica. Per
aquesta tasca de conscienciació, especialment per a la gent jove, el rol de
l’escola és primordial.
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LA SENSIBILITZACIÓ, REPTE A ESCOLES I INSTITUTS

TESTIMONIS

Ignasi Iranzo

Irene Masoliver

Abril Vila

«Aquest treball va pensar-se l’any
passat dins del que s’anomena Projecte Lliure. Com el seu nom indica,
l’alumnat disposa de llibertat a l’hora d’escollir-ne la temàtica i quan es
va llançar la idea va agradar força.
En l’àmbit de professorat en valorem que és un projecte transversal,
ja que més enllà de fer de publicitaris creant una bossa o un vídeo,
els alumnes coneixen la realitat de
Bobog al Camerun, la tasca de les
ONG i les entitats que hi ha a Roda
de Ter.»

«Ajudar a cosir les bosses de cotó
perquè els alumnes de l’Institut de
Roda després les poguessin estampar a classe i vendre-les és una tasca que l’he fet contenta i de gust.
Som moltíssima gent que posem
un granet de sorra del nostre temps
per col·laborar amb els projectes
d’Agermanament sense Fronteres
per tal que les dones, homes, joves
i infants del Camerun puguin continuar vivint a la seva terra, a casa
seva, i tinguin una vida molt millor.»

«Participar en aquesta assignatura
‘Projecte lliure’ m’ha ajudat a reflexionar sobre el fet que no tothom té
les mateixes possibilitats que nosaltres. Crear el logo per a les bosses
m’ha fet sentir bé ja que saber que hi
seran estampats i que, amb la seva
venda, ajudarem les persones de
Bobog a viure en millors condicions,
m’omple de satisfacció».

Professor de l’Institut
Miquel Martí i Pol

Voluntària del projecte de
l’Institut

Alumna de l’assignatura
“Projecte lliure”

DES DE CATALUNYA
Per reduir la desigualtat entre i
dins dels països i garantir modalitats de consum i producció sostenibles, Agermanament i ASAFRO,
l’organització camerunesa que
treballa cada dia sobre el terreny,
fan sensibilització amb programes
d’Educació per a la Justícia Global
(EpJG).
L’EpJG és un paradigma educatiu
que proporciona eines per qüestionar de manera crítica el model
social, polític i econòmic existent,
és a dir, pretén treballar sobre les
causes que generen les desigualtats i els conflictes. D’aquesta

manera es vol contribuir al canvi
d’actituds i pràctiques que han
de fer possible una ciutadania
responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació
social.
A Catalunya aquestes accions
s’adrecen a col·lectius molt diferents: a alumnes d’escoles i instituts i a la població en general en
espais com biblioteques o centres
cívics, principalment als municipis que subvencionen programes
d’Agermanament. Les activitats
per aconseguir visualitzar la realitat i les mancances del Camerun

són molt diverses: tallers, contacontes, xerrades, exposicions,
concerts, llibres, participació en
fires, etc.
Davant de la importància que té
l’EpJG en la transformació social,
Agermanament sense Fronteres
està reforçant aquest eix a través
de l’impuls d’un grup específic que
ha de desenvolupar i fer créixer
l’EpJG en el si de l’organització.
Per tirar endavant amb aquesta
iniciativa es compta amb el suport
de Lafede i d’alguns ajuntaments
del territori que col·laboren amb la
nostra ONG.
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El dia a dia
Accions de codesenvolupament

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

La presidenta de l’Associació de dones cameruneses a
Catalunya, Nathalie Nguimbous, en el seu darrer viatge
al Camerun va visitar el personal d’ASAFRO a la seva
oficina de Yaoundé, i juntament amb seu director, el senyor Bayiha, es van reunir amb l’Associació camerunesa
ALDEJ, que forma part del Programa d’activitats econòmiques de dones (PAEF). També van visitar el camp de
mandioca d’Edea. Aquestes accions estan emmarcades
en la línia de codesenvolupament iniciada per Agermanament. Després del seu viatge, Nguimbous es va trobar
amb diferents membres d’Agermanament per fer una valoració conjunta de les accions dutes a terme i establir
noves línies de treball.

Des de la delegació d’Osona d’Agermanament es van organitzar dues
conferències obertes a tot el públic. La primera va tenir lloc el dia 26 de
novembre a Manlleu amb el títol “Cooperació per a la Justícia Global”. Va
anar a càrrec de Francesc Mateu, exdirector d’Intermón Oxfam, el qual va
subratllar el canvi de model en relació a la cooperació. La segona va ser el
10 de desembre a Roda de Ter amb el títol “La solidaritat, un valor indispensable”. El conferenciant va ser el sociòleg i escriptor Salvador Cardús.
En aquesta xerrada va parlar de les diferents cares de la solidaritat i de la
necessitat d’exercir-la com a valor de cohesió social. Entre totes dues conferències es va arribar a uns cent vint assistents. Tothom va poder adquirir
bosses solidàries.

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Conferències sobre cooperació a Osona

Participació dels grups de
dones en el Dia Internacional
de la Dona Rural

En l’estand que ASAFRO tenia a la fira, les dones
van poder mostrar al públic els seus coneixements
i organització, comercialitzar els seus productes i
fins i tot buscar punts de venda locals i externs.
Entre els productes, n’hi havia molts de derivats
de la mandioca que cultiven en els seus camps,
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ASAFRO

El Dia Internacional de la Dona Rural és un esdeveniment mundial que destaca el paper essencial
de les dones rurals en els sistemes alimentaris del
món. “ONU Dones” considera que la millora de la
vida de les dones rurals és fonamental en la lluita
contra la pobresa i la fam. ASAFRO, que comparteix aquest principi, va introduir en les activitats del
PAEF (Programa d’Activitats Econòmiques de Dones) l’acompanyament de vuit associacions en la
participació als actes de la 26a edició d’aquesta
celebració a Eséka i Makondo, el passat mes de
novembre.
i d’altres que han après a fer en els tallers de formació com el
carbó ecològic, elaborat amb residus domèstics, o el peix fumat.
També van poder participar en taules rodones sobre temes relacionats amb l’apoderament de la dona, la vetllada cultural i altres
activitats de petit format.

Bosses de cotó solidàries
per col·laborar amb
Agermanament

Es poden comprar tres models diferents de bosses que tenen en comú la paraula
«Solidaritat» i que volen ajudar a transformar les condicions de vida del Camerun

Entre les accions d’aquesta nova campanya, Agermanament ha produït un vídeo on es presenta la realitat que viu
aquest país africà i com petits suports poden ajudar a revertir dificultats amb què homes i dones cameruneses topen cada dia. Al vídeo es visualitza com afecta el fet de no
disposar d’aigua neta en un país on només entre un 25%
i un 50% de la gent hi té accés; com s’ajuda a impulsar
la sostenibilitat de les famílies fomentant l’autoocupació a
l’agricultura, especialment de les dones, o com es fomenta la formació amb la posada en funcionament d’escoles
en un país on només 4 de cada 10 infants tenen accés a
l’educació preescolar. «Per seguir fent tot el que fem comptem amb tu» és la frase que tanca el vídeo (vegeu el vídeo
escanejant al codi QR o la web www.agermanament.org).

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Agermanament sense Fronteres posa a la venda una edició limitada de bosses de cotó on el denominador comú
és la paraula «Solidaritat». Adquirir-ne una és una manera
més de col·laborar amb l’organització per tal d’anar tirant
endavant projectes que millorin la qualitat de vida de la
població del Camerun. Hi ha tres models diferents de bosses reutilitzables que apel·len a la necessitat de comprometre’s amb la cooperació entre ciutadans del nord i del
sud, pendents que existeixi una equitat real entre les zones riques i les pobres del planeta. Les bosses que s’han
posat a la venda a les portes de Nadal es poden adquirir al
preu de 10 euros a la seu d’Agermanament a Barcelona,
o a la delegació d’Osona. També es poden fer comandes
a través del correu electrònic d’Agermanament o als telèfons 682671266 (Barcelona) o 696796365 (Osona).

L’any passat Agermanament va impulsar una campanya
similar. Amb el lema “Aigua que salva vides” es van posar
a la venda ampolles de vidre amb el logotip de la campanya per impulsar la construcció de nous pous d’aigua.
Amb els diners recaptats, i gràcies a la generositat de tanta gent, s’estan construint tres nous pous d’aigua neta
per un import de 12.300 € i que beneficiaran més de 975
persones.
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El punt de vista
Francesc Mateu. Exdirector d’Oxfam Intermón

al centre de l’acció, ens adonem
que no és un tema de voluntat i
de bondat sinó una qüestió de
justícia i dignitat. Si alguna persona no té els drets mínims com
a ésser humà, nosaltres com a
persones que som, estem enxarxats amb ells per la dignitat.
Si no fem el possible perquè recuperin la seva dignitat, nosaltres perdrem la nostra.

Per en Francesc Mateu la cooperació ha
estat molt important en la seva vida, i per
això ha treballat durant 30 anys a Oxfam
Intermón. Va estudiar medicina perquè
era, sobretot, una manera de contribuir al
món de la cooperació.

Hi ha hagut una evolució important en la manera d’entendre la cooperació. D’on venim, on som i cap on anem?
Les darreres quatre dècades el
món de la cooperació ha evolucionat molt, moltíssim, però no
sempre ha estat pública, comprensible i coneguda per la ciutadania. Fa 30 anys, l’assistencialisme marcava les principals
accions del món de la cooperació. Actualment la justícia, el respecte als drets humans, la dignitat, el treball per les causes, és a
dir la lluita per la Justícia Global,
és qui està marcant les actuacions del món de la cooperació.
Per què la Justícia Global
no és només una qüestió de
bona voluntat sinó de drets?
Sempre hem pensat que la solidaritat és un tema de generositat, de ser bones persones. I en
canvi si posem l’home i la dignitat

Per combatre la pobresa cal
combatre la desigualtat. Podries il·lustrar-nos el problema de la desigualtat a l’Àfrica?
Hem crescut en el marc mental
de països rics i països pobres,
en la divisió del món entre el
nord i el sud. La constatació de
la desigualtat ha fet que ens adonem que això ja no és tant així.
A Espanya, l’1% més ric té més
recursos que la meitat de tota
la població. A l’Àfrica subsahariana hi ha 6 persones amb una
fortuna de més de 1.000 milions
de dòlars convivint amb 350 milions de persones que viuen amb
menys d’un dòlar al dia. La pobresa i la riquesa conviuen estretament a tot arreu.

A l’Àfrica subsahariana hi ha 6
persones amb una fortuna de
més de 1.000 milions de dòlars
convivint amb 350 milions de
persones que viuen amb menys
d’1 dòlar al dia
Es pensa que la principal causa de la desigualtat a l’Àfrica es
deu sobretot a la corrupció, però
les dades indiquen que aquesta percepció és equivocada.
Dels diners que desapareixen a

@agermanamentsensefronteres
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l’Àfrica un 5% és per corrupció,
però un 35% desapareixen per
negocis il·lícits que interessen a
la resta del món com són el coltan, els diamants o l’armament.
Així i tot, la part més important
del pastís és el 65% d’impostos
que grans multinacionals deixen
de pagar als països on tenen les
seves fàbriques.
Quins serien els principals
mecanismes per reduir la desigualtat?
Ara per ara l’eina més potent que
tenim és la fiscalitat, els impostos. La fiscalitat és una moneda
de dues cares. Per un costat el
de la despesa. Si es gasta garantint a tothom educació, sanitat i
habitatge aconseguirem posar
un terra a la pobresa d’on ningú
no caigui. Per l’altre costat de la
moneda, el de la recaptació, si
es fa una recaptació progressiva
i paga més qui més té de manera proporcional, s’aconseguirà
limitar la riquesa dels més rics.
Quin paper juguen les ONG
en el treball per la Justícia
Global?
El seu treball és vital. Era vital
fa uns anys per tota la tasca de
transferència entre el Nord i el
Sud. És vital ara en aquests moments per parlar de globalitat.
La majoria de països, la majoria
de societats, estan tancades en
si mateixes i són incapaces de
fer una visió global del món. Només busquen i creuen que trobaran, il·lusòriament, les solucions en clau local i tancant-se a
l’exterior. Les ONG tenim l’obligació d’explicar a la gent que vivim en un món en el qual tot està
interconnectat i que és molt important que pensem en el concepte de Justícia Global.

@ongagermanament

