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Al·leluia! Ha renascut la pàgina web del nostre Agermanament. Com tots els parts, ha estat 
una petita i un xic llarga història de treballs, dificultats i il·lusions. Sobre tot, de la constància i 
sentit d’equip dels que i les que han exercit de llevadores.

Ara la Mesa presenta la criatura i l’ofereix a les sòcies i socis, en primera instància, i a tothom
que d’una o altra forma es senti implicat amb la nostra associació i amb el nostre ideari (veure 
Memòria 2011, pàgina 4).

Certament, els temps són difícils i, si ens imaginem el món de la cooperació i de la germanor 
entre els pobles com una gran foguera, tenim la sensació de que ens cau a sobre una tempesta 
tropical d’aquelles tan fortes, que tot ho destrueix i apaga irremeiablement la foguera. És la terrible 
crisi que patim i la marxa enrere en la política
pública de cooperació. Però, quan sembla que tot és cendra i fum, en algun raconet apareix una 
guspira, que ha conservat una mica de flama.

Així sentim el moment actual d’Agermanament i el nostre desig és que aquesta guspira no 
sigui d’acabament, sinó de reeixida. Més encara, quan sentim la responsabilitat de col.laborar a que,
sigui com sigui la forma de govern, la societat i la política catalana segueixi compromesa amb la 
justícia vers els empobrits d’arreu. Per això lluitem, ajustant
despeses, extremant la dedicació personal als projectes aquí i al Camerun, des de la Mesa, el 
personal tècnic, els voluntaris i les delegacions, rellançant i intensificant la recerca de subvencions, 
obrint el nostre clos a noves participacions, reforçant vincles amb les xarxes d’ONG’S i d’altres 
moviments socials i amb les seves reivindicacions, … I també realimentant la flama amb la reflexió 
constant sobre el que fem.

Com a medi fonamental per als nostres objectius, necessitem la comunicació i interrelació 
entre tots els que ens sentim “agermanats”. Abans la Revista era aquest medi. Ara, adaptant-nos als 
temps, volem servir-nos d’aquesta pàgina web. El secret rau en aconseguir una real interactuació. 
Amen


