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Un objectiu col·lectiu a
favor d’un món més just
Catalunya, ha impulsat accions per
millorar la qualitat de vida de les
persones del Camerun. Per poder
tirar endavant iniciatives com la
construcció de pous, cooperatives
agrícoles de dones o posada en
marxa d’equipaments, hi han tingut
un paper clau els ajuntaments catalans. «Som responsables de generar benestar en el nostre entorn,
però també hem de contribuir –en

la mesura del possible– en aquell
entorn més llunyà i amb molts
menys recursos», explica Olivier
Klein, alcalde de Cambrils (Baix
Camp). Ikram Rich, tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental), creu que
no s’ha de parlar d’una cooperació
municipal o d’una d’entitats. «És
una cooperació de ciutat» perquè
«no podríem entendre el concepte
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«Pensa globalment, actua localment». Aquest eslògan utilitzat durant dècades continua visualitzant la
necessitat d’actuar des del Nord per
ajudar el Sud. El 1972, les Nacions
Unides van aprovar una resolució
que instava els països més desenvolupats a destinar el 0,7% del seu PIB
a la cooperació al desenvolupament
per a eradicar la fam al món, objectiu
que s’ha incomplert.

Membres d’Agermanament i ASAFRO amb representants de l’Ajuntament de Vic

A Catalunya en les darreres tres
dècades s’hi ha vist un canvi en
l’ecosistema de la cooperació, relegat tradicionalment als estats. Generalitat, diputacions, ajuntaments,
ONG... han impulsat accions a favor
de la justícia global.
Agermanament sense Fronteres és
un dels molts projectes ciutadans
que, des de diferents municipis de

El 1972, les Nacions Unides van
aprovar una resolució que instava els
països més desenvolupats a destinar
el 0,7% del seu PIB a la cooperació al
desenvolupament per a eradicar la fam
al món, objectiu que s’ha incomplert
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de Cooperació de la ciutat. Agermanament sense Fronteres en forma
part des del 2008. A Torelló, explica
Montanyà, aquesta vinculació fa que
cada any s’avaluïn els resultats de la
col·laboració amb Agermanament i
destaca la implicació amb activitats
de «conscienciació» com poden ser
les xerrades a les escoles.

Acte de sensibilització organitzat per l’Ajuntament de Manlleu

de cooperació d’uns sense els altres», afirma.

Les polítiques que
en matèria de
cooperació reben
aportació dels
ajuntaments han
anat evolucionant.
S’ha passat de
«l’ajuda als pobres»
a unes polítiques
«d’impuls de la
justícia global»
Les polítiques que en matèria de cooperació reben aportació dels ajuntaments han anat evolucionant. S’ha
passat de «l’ajuda als pobres» a unes
polítiques «d’impuls de la justícia
global», resumeix Ikram Rich. Klein
comparteix aquesta visió: abans
s’apostava per «edificar infraestructures» parant poca atenció en valorar
la gestió futura d’aquell equipament.
Ara, en canvi, s’aposta per iniciatives «més transformadores i més
sostenibles en el temps», insistint
també en les causes de la injustícia.
Marcel Torras, delegat d’Agermanament a Sabadell, diu que abans de
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presentar qualsevol projecte per al
Camerun a un ajuntament cal que
aquest concordi amb les línies de
desenvolupament del país receptor,
perquè s’ha d’impulsar «ajuda des
del Nord, però aquesta ha de tenir
la cooperació des del mateix Sud»,
diu. L’alcalde de Cambrils, Olivier
Klein, considera que els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
són una bona guia per anar alineats,
ja que «són reptes que ens interpel·len a tots. Objectius globals, per
tant, de Nord i Sud».
Els municipis catalans s’han anat dotant d’eines per una acció més efectiva. Plans directors, consells municipals, comissions... serveixen per
debatre i decidir on destinar els recursos. Núria Montanyà, regidora de
Benestar Social i Igualtat a l’Ajuntament de Torelló (Osona), explica que
en el seu municipi estan redactant un
protocol per decidir a què es dediquen els recursos «tant de projectes
al Sud com de conscienciació a la
ciutadania, que també és un aspecte
important que volem potenciar».
La majoria dels municipis busquen
que els projectes que es tiren endavant tinguin una vinculació amb el
territori. Ikram Rich diu que en el cas
de Sabadell es destinen recursos a
aquelles entitats que fan projectes
«realistes i molt clars» i que tenen implicació amb el territori. Per exemple
que són agents actius en el Consell

sense Fronteres

L’aspecte de la conscienciació és
on tothom coincideix que hi ha molt
marge de millora. Donar a conèixer la
realitat dels països del Sud a través
de xerrades, documentals o performance. És una aposta que s’ha fet
en els darrers anys per detallar on es
destinen els diners que aporten els
ajuntaments i per conscienciar una
societat amb milers d’impactes informatius cada hora. Tothom reconeix
que és especialment complicat trobar
una via d’entrada/connexió entre els
més joves. Marcel Torras reconeix
que mentre hi va haver unes generacions que van tenir com a referent les
acampades del 1994 pel 0,7% «amb
la pressió que va fer gent com l’Arcadi Oliveras», les noves generacions
no tenen aquesta referència. Per això
cal buscar noves eines per explicar
que la justícia global comença per
cadascú i per sumar entre tots.

Donar a conèixer
la realitat dels
països del Sud a
través de xerrades,
documentals o
performance.
És una aposta
que s’ha fet en
els darrers anys
per detallar on es
destinen els diners
que aporten els
ajuntaments

TESTIMONIS

Ramon Roig

David Garcia

Mireia Rosés

Crec que és important explicar
aquells projectes de cooperació
en els quals participem i no dir de
forma etèria «polítiques de cooperació». Xerrades com les que ha fet
Agermanament aquí al poble ajuden a donar raó de la nostra aportació de més del 0,7% del nostre
pressupost. Són diners a projectes concrets com les cooperatives
agrícoles de dones i que beneficia
a un nombre concret de persones.
En organitzacions molt més grans
aquest seguiment es pot perdre.

El gran avantatge de la relació amb
l’Ajuntament de Cambrils és que
sempre hi ha hagut una continuïtat
i ha estat receptiu al treball desenvolupat per Agermanament. En els
darrers anys s’han fet aportacions
per la Casa de la Cultura i el Saber
de Lobe (Camerun) que està a punt
de culminar. Amb la voluntat política i tècnica actual, crec que podem
continuar tenint la seva col·laboració per a més projectes, cosa que
no passa amb tots els municipis.

La convocatòria de subvencions que
fa el Consell Comarcal està adreçada a entitats que tenen la seu social
a Osona. El Fons Català de Cooperació realitza una primera avaluació
dels projectes. Posteriorment, som
nosaltres qui seleccionem els projectes avaluats i demanem a les entitats promotores que els expliquin
a la ciutadania mitjançant diverses
activitats de sensibilització. Un criteri
important és que els projectes siguin
per països del Sud que tinguin persones vivint a la nostra comarca.

Regidor de l’Ajuntament
de Balenyà

Delegat d’Agermanament
sense Fronteres a Cambrils

Responsable tècnica del
Consell Comarcal d’Osona

DES DE CATALUNYA
Catalunya està lluny d’aportar el 0,7%.
Aquest percentatge icònic va ser el
protagonista d’unes acampades que
canviarien el moviment a favor de la
cooperació.
Quin percentatge aporten les administracions catalanes a la cooperació?
Arriben al 0,7%? El 2010, la Generalitat va tocar el seu sostre i va aportar
47,7 milions d’euros, el 0,43% del seu
pressupost a cooperació al desenvolupament. La crisi econòmica viscuda
anys després va suposar pràcticament
la desaparició d’aquesta aportació. El
2016 aquesta va ser un ridícul 0,09%
i el 2017 va ser d’un 0,15%. El Pla de
Cooperació 2019-2022, aprovat pel
Parlament de Catalunya, preveu que
el 2030 es pugui arribar al 0,7%.

El compromís dels ajuntaments, però,
ha estat molt més ferm i estable. Amb
la crisi del 2016 les administracions
locals van reduir les aportacions,
però no pas en els percentatges que
ho va fer el Govern. Dades del Fons
Català de Cooperació, un òrgan que
coordina la cooperació municipalista, confirmen que entre el 2015 i el
2018, pràcticament la meitat de la
despesa en cooperació la van fer els
ajuntaments i que la tendència dels
ens locals ha estat d’anar recuperant
el percentatge que havien destinat a
projectes amb els països del sud. Tot
i el compromís històric, pocs ajuntaments arriben al 0,7%.
La mal anomenada «crisi dels refugiats» va demostrar que la coo-

peració internacional continua sent
una de les millors eines per «globalitzar» des de cada poble o ciutat.
Això sí, s’ha obert un debat sobre
la necessitat de revisar i actualitzar
el model de gestió de la cooperació
instaurat els anys noranta. Es demanen unes polítiques més transversals (educació, gènere, joventut,
migracions...) i sobretot, disposar
d’un compromís permanent sobre
les causes.
Agermanament
sense
Fronteres va rebre el 2021 un total de
107.650,71 euros d’aportacions de
27 ajuntaments catalans. A aquesta xifra caldria afegir-hi l’aportació
del Consell Comarcal d’Osona de
2.549 euros.
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El dia a dia
La delegació de Manresa
visita diferents ajuntaments
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Durant el mes de gener la delegació de Manresa, representada per Joan Aurich, ha visitat els ajuntaments de
cinc municipis del Bages (Fonollosa, Callús, Castellbell i
el Vilar, Sant Vicenç de Castellet i Navarcles), acompanyat per l’Antoni Cabré i en Ramon Bufí, amb l’objectiu de
donar a conèixer els projectes d’Agermanament. L’acollida ha estat molt bona i amb el compromís de participar
en algun projecte. Els ajuntaments també van demanar
a Agermanament de fer accions de sensibilització en els
seus municipis. El mes de setembre es reprendran les visites a altres municipis.
Trobada amb l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Durant el mes de maig, Agermanament sense Fronteres ha
participat a tres fires de Catalunya. El 7 de maig la delegació d’Osona tenia una parada a la 18a Mostra d’entitats,
la Fira de la Cooperació a Vic. També es va representar el
conte «La carta» que pretén explicar com és la vida dels
infants al Camerun. El 22 de maig la delegació de Calella es
feia present al 16è Sidral Solidari, una mostra de totes les
entitats solidàries que treballen en l’àmbit de la cooperació
internacional i local. I el 28 de maig la delegació de Manresa es va sumar a la Festa del Riu de Manresa, una mostra
d’empreses i entitats de l’economia social i solidària de la
Catalunya Central.

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Participació a fires solidàries

16è Sidral Solidari de Calella

Nous crèdits per al cultiu
de mandioca

ASAFRO

ASAFRO, la contrapart d’Agermanament sense Fronteres
al Camerun que coordina el programa PAEF d’associacions de dones pageses, ha lliurat els nous crèdits de l’any
2022. Són 6.000.000 FCFA (9.147 €) per a 16 associacions que es dediquen majoritàriament al cultiu de la mandioca en camps que treballen de forma conjunta. Per a
algunes associacions, com FELOPE del poble de Kombé,
és el segon crèdit, el primer el van rebre el 2021 i el van
retornar en dues vegades al llarg de l’any. N’hi ha d’altres que són més veteranes, com l’associació FENLI de
Ngui-Libobi la qual és el sisè que rep des de l’any 2013.
A la foto la presidenta de l’associació ALDEJ d’Edea en
el moment de rebre el seu primer crèdit en l’acte de lliurament del 2021, presidit pel director Bayiha i la coordinadora del PAEF, Juliette Ngo Mbog com a representants
d’ASAFRO.
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Actes de sensibilització
a centres educatius
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

Durant el primer semestre del 2022 s’han fet diferents accions de sensibilització als centres educatius de Calella en el
marc de l’exposició “Calella és solidària”. A Reus i Cambrils
es van reprendre els tallers a les escoles amb el “Bagul misteriós” i els “contes africans” amb Inongo-vi-Makomè. I a
l’Institut Jaume Callís de Vic i a l’Institut Escola Marta Mata
de Torelló, membres de la delegació d’Osona van fer diverses sessions per a presentar l’ONG Agermanament sense
Fronteres a l’alumnat. En totes les activitats els més petits i
joves van mostrar molt d’interès.
Acte a l’Institut Escola Marta Mata

Entrega de material agrícola
a les associacions de dones

ASAFRO

El divendres 6 de maig ASAFRO va celebrar a la Casa de
la dona de Boumnyebel l’acte protocol·lari d’entrega de
material agrícola i de molins per a la transformació de la
mandioca a algunes de les Associacions de dones que
participen en el programa PAEF. Com cada any hi van assistir les autoritats locals de la Comuna de Ngog Mapubi, així com el president d’ASAFRO i representants de la
premsa. L’acte va ser conduït per la coordinadora del programa Juliette Ngo Mbog. Amb aquest acte es reconeix
la feina de les Associacions líders i se’ls lliura el material
que contribueix a millorar les condicions i els resultats del
seu treball.

Assemblea General Ordinària 2022

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES

El dissabte 18 de juny va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària d’Agermanament sense Fronteres. En l’acte celebrat
presencialment a Roda de Ter hi van assistir 28 persones. En
aquesta assemblea es va aprovar la memòria i el pressupost
de l’any 2021, els objectius i pressupost del 2022, els nous
estatuts de l’entitat i el nou organigrama de funcionament.
També hi va haver l’elecció de la nova Junta Directiva que
estarà constituïda per Antoni Cabré, president; Ester Busquets, vicepresidenta; Paquita Montaner, secretària; Marta
Gómez, tresorera; Anna Torramilans, vocalia de Desenvolupament; Ramon Bufí, vocalia de Delegacions i Voluntariat;
Marcel Torras, vocalia de Justícia Global; Natàlia Lagunas,
vocalia de Centres Educatius i Culturals i Feliu Puigbò, vocalia d’Assessoria Jurídica. Després de l’Assemblea Francesc Mateu, exdirector d’Intermon Oxfam, va pronunciar la
conferència «Mirada cap al futur de la cooperació», on va
explicar els canvis que s’han anat produint en l’àmbit de la
cooperació. Finalment l’acte va acabar amb un dinar.
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El punt de vista
Inongo-vi-Makomè. Escriptor camerunès

El supremacisme és una qüestió d’ètnia o d’estatus econòmic d’un col·lectiu respecte a
l’altre?
Jo crec que és i serà sempre
una qüestió d’estatus econòmic,
d’un individu o d’un col·lectiu.
De fet, sempre he definit el racisme com la desgràcia de ser
feble i pobre en un determinat
moment i lloc.

Inongo-vi-Makomè va néixer a Lobè, un
poblet del sud del Camerun. Va realitzar
els estudis primaris entre el seu poble natal i Ebolowa. Més tard, amb els seus pares va anar a viure a Santa Isabel, actual
Malabo (Guinea Equatorial). Allà va iniciar
el batxillerat, que acabaria a València, on
també començà els estudis universitaris.

En el teu llibre, Rebeldía, afirmes sobre el protagonista
negre: “A tot arreu era un estranger”. És aquesta l’experiència d’un immigrant?
És la meva experiència. No puc
parlar per altres immigrants,
perquè cadascú sent el que
sent. Cal reconèixer que molts
dels personatges de les meves
modestes obres soc jo. I jo no
soc escriptor, sinó un simple
narrador de contes. La meva literatura es deu a l’autoeducació
que he anat rebent dels contes
tradicionals negres africans. A
través d’aquests contes vaig
descobrir que alguns autors el
que buscaven era aclarir simplement els seus propis dubtes
i angoixes. A Rebeldía expresso
la meva condició d’etern immigrant arreu on vaig.

Cada any moren molts africans al Mediterrani. Hi ha
remei?
Moren al Mediterrani, a les diverses presons dels països de
Magrib, al desert… I moren diàriament. El remei seria la pròpia
consciència de l’Àfrica negra. Un
gran savi va dir una vegada que,
“Àfrica va començar malament”.
Jo, modestament, he corregit
aquesta expressió. Cal reconèixer que d’una forma o una altra
havíem de començar, però el
que passa és que caminem malament. Per a mi l’Àfrica negra
camina malament.

Què penses de la tasca
de les ONG i en concret
d’Agermanament?
El treball i les aportacions de
les ONG són molt importants,
i les d’Agermanament, encara
més per a nosaltres. Però no
puc deixar de recordar el que
vaig aprendre quan estudiava
medicina: “davant de qualsevol malaltia és important buscar, primer i sempre, la seva
causa i no quedar-se en els
símptomes. Només diagnosticant la causa es pot aplicar
amb eficàcia el tractament”.
La tasca de les ONG és important però s’ha d’incidir sobretot en les causes que generen tanta desigualtat entre
la humanitat.

Com veus el futur d’Àfrica
i el rol que hauria de jugar
Europa?
No puc mentir, el futur del meu
continent el veig tan fosc com el
color de la pell dels seus nadius.
Europa no pot jugar cap altre rol
diferent del que ha anat jugant
des del primer moment del segle
que trepitjà el nostre continent.
Un opressor no atorga al seu
oprimit una llibertat que no sigui
una altra repressió. La veritable
llibertat s’arrenca o es conquereix El que em preocupa d’Àfrica
en aquests moments és la nova
colonització xineso-asiàtica on
l’Àfrica negra en serà la gran
perdedora.

Ens pots explicar breument
el projecte que estàs impulsant al Camerun de la
mà d’Agermanament?
El projecte de Lobé i pobles
veïns pretén donar un espai
als nens i joves estudiants per
poder estudiar i fer els deures a la tarda, després de les
classes, ja que molts no tenen
espais a casa seva per fer-ho.
També es vol dotar d’espais
de lectura per als més grans,
i pensem organitzar taules rodones per debatre temes culturals, tallers, dansa, teatre i
ensenyament de les llengües
maternes que ja no es parlen
al país.

@agermanamentsensefronteres
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El futur del meu
continent el veig tan
fosc com el color
de la pell dels seus
nadius
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