
PANGEA: , 
COMUNICACIO PER A , 

LA COOPERACIO 

~-... - angea, I' únic continent. (Co
municació global a1 temati
va). 

Em permeto recordar
vos, temps enrero, les mobi
litzacions per a aconseguir el 

O.7%dels pressupostosdel nostre país per 
al tercer món. És molt impoItant que tOt5 
cooperem per a tirar aquest món ende
vant, per a que sigui molt més juSl. 1 si la 
voluntat deis govems és important a la 
hora d'aconseguir-ho, imprescindible és 
la tasca de les ONGs, organitzacions no 
governamentals, al marge de tota actitud 
política, que, normalment amb recursos 
limitats i els esforr;os de molta gent, posen 
les bones intencions en la practica. 

Posant aquestes mobilitzacions 
com a punt de referencia, ens plantegem 
un nou problema, tenim uns recurso 
limitats, pero, com podem aprfoitar-Io al 
maxim? com fer que els fons que es 
destinen a cooperació s' utilitzin de la 
manera més eficient possible? Com po
dem evitar duplicareis esfor~os i, tractant 
de qualsevol camp de cooperació, com 
aprofitar la feina que ja ha fet al tres 
organitzacions per a poder reprendre-Ia i 
aprofitar-Ia? Que es el que les noves 
comunicacions telematiques, les ja tant 
esmentades autopistes de la infornlació 
poden oferir a les ONG'sen aquest sentit? 
Inf0l111ació i comunicació. La causa: U na 
organització petita i arnb pocs recursos 
difícilment pot tenir una infraestructura 
de comunicacions que li permeti trebal lar 
en equip amb les a1tres organitzacions. 
Fin ara aixo estava reservat a les més 
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grans, a les que disposaven de més recur
sos, a molt poques d'elJes. 

Posem per exemple una organit
zació que trebalJi a qualsevol racó del 
nostre planeta. Com pot coordinar-se 
anlb a1tres organitzacions amb els ma
teixos objectius i potser estan situades 
molt distants en la superfície ten-estre? 
Com pot aconseguir informació de lIocs 
on no ha estat? Com pot parlar amb gent 
que no coneix? 

Una organització dispersa per la 
Terra, arnb gent a diversos i di ferents lJocs 
intentant treballar plegats, com pot coor
dinar-se eficac;ment? Trucades telefoni
ques, potser? Enviar documents? Tenim 
di verses opcions: el fax, que pot ser una 
trucada internacional molt cara i es pot 
haver de repetir més d'una vegada, els 
serveis de correu públic, que pot tardar 
molt en anibar o no anibar, els serveis de 
missatgeria pri vada, que d'un a l'a1tre 
continent poden ser molt cars. Els docu
ments, cal imprimir-los en origen i repi
car-los en destí, o potser enviar un disc 
d' ordinador de conti nent a con ti nent? Hi 
ha un sistema millor. 

1, anant més enlla, com podem 
estar informats? Quan les agencies go
vernamentals ofereixen una visió poc 
intere sant i tal vegada interessada de les 
coses quan en un o a1trediari la infonna
ció és praCtiCanlent la mateixa a més de 
ridículament breu i poc significati va, no 
estaria bé tenir la opinió d'un expert o 
d' una persona directarnent implicada en 
un esdeveniment, queel viu dia a dia? o 
ens enriquira molt la visio d'una persona 
d' un entorn totalment diferentdel nostre? 

o sabran moltes mes coses que nosaltres 
els que són alla? Aixo també és possible. 

La resposta a tot aixo és una xarxa 
global i alternativa. APC, Association for 
Progressive Communications és un con
junt de nodes de tot el món que van més 

enlla de la Internet i 'extenen per tot el 
món buscant la independencia de la in
fornlació i la infornlació de quali tal. La 
filosofia d' APC és uti litzar recursos per a 
comunicar el món, especialment el món 
més necessitat de comunicació. Alguns 
nodes d' APC són nodes grans, conectats 
a la Internet, evidentrnent en pai"sos amb 
recursos. Pero APC va més enlJa i fa que 
la informació i la comunicació anibin 
a1la on més fan falta. Alguns són ordina
dors petit5, node senzilJs en Ilocs remots 
que es conecten amb trucades telefoni
queso APC intenta conectar tot el món. 

Un aspecte interessant d' APC es 
queés al marge deis governs i d' interessos 
economics, i per tant és una xarxa alter
nativa, aspecte molt important per a des
envolupar activitats amb independencia. 

I quins són els recW"sos telematics 
útils peral món de lacooperació? Basica
ment el correu electronic, les conferen
cies d' APC i I' accés a bases de dades. 

El COITeu electronic és el servei 
més basic i més important. Passar docu
ments instantaniament d'un lJoc a l'a1tre 
sense haver de fer més que un parell de 
trucades locals que ni tan sois han de fer
se en el mateix instant. En un extrem, per 
exemple amb una trucada local al node 

ZA de zambia. introduim la informa
ció: una cruta, un informe, qualsevol 
document o lext. I hi posem un destí, per 
exemple Pangea. A prutir d'aquell mo
ment, i sense que nosaltres haguem de fer 
res mes, el nostre text anira fins a Pangea. 
I es quedara a1la, esperant una trucada 
local des de Barcelona que el recollira. I 
tot plegat en un temp record. 

Les conferencies son uns espais 
virtual s on persones i grups poden distri
buir informació, obtenir infonnació, i 
crear discussió, sempre centrades en un 
tema. En una conferencia es poden con
tactar persones, organitzacions que tre-
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bailen en el mateix tema i compartir 
coneixements, idees i experiencies. Les 
conferencies d' APC són un seguit de 
conferencies selectes i rigoroses centra
des en temes social s, de 

de Leandro Navarro. D'aila sottiria la 
idea i la detelllünació de montar a Barce
lona un node d' APC. 

Es va crear Comunicació per a la 
Cooperació, entitat le

cooperació i desenvolu
pament, culturals, sobre 
pacifisme, delmón de la 
educació. 

L'accés a bases 
de....,dades ens permet 
d 'u~anera molt sen
ziLla oblenir, per exem
pie, els dan-ers comuni
cats de premsa de Green
peace, mapes de Ruan
da, o les conclusions de 
la darrera cimera de les 

Els recursos 
telematics útils per 

al món de la 

gal per a donar CObeltu
ra al projecte. Comuni
cació per a la Coopera
ció és una federació 
d'entitats civils: el Mo
viment d'Objecció de 
Consciencia, Entrepo
bies, el Moviment 0,70/0 
pel Desenvolupalllent i 
Pailassos sense Fronte
l-es. Més tard es va afegir 
el suport d'Enginyers 

cooperació són el 
correu electronic, 
les conferencies 

d 'APC i l 'accés a 
bases de dades. 

Nacions Unides, tasques 
que podrien poltar mesos si no es fessin 
electronicament. 

Ja fa molts anys que O Gs del 
nostre país van descobrir els aventatges 
d' utilitzar totes aquestes eines electroni
queso Per tal de fe r-ho, molles utiJitzaven 
els serveis d' APC fent costoses trucades 
intelllacionals als nodes de GI-eenNet de 
Lpndres, o PeaceNet a San Francisco. Era 
car,pero igualment valia la pena. Els era 
molt útil. 

Fins que un grup de persones del 
món de la cooperació, la educació i 
I'antimililalisme, es van posar d'acord 
per a crear un node d' APC a Barcelona. 
Es van reunir a un despatx de la UPC, el 

SenseFronteres. Totple
gat no hagués estat pos

sible sense el decidit suport de 
I'E.T.S.E.T.B., que va cedir una maqui
na i les seves conexions. Era una maquina 
anomenada CTTEL, seguint 'Centre In
tegrat de TELecomunicació' . [ a partir 
d'aquí i amb I'esfor'r de molta gent va 
neixer Pangea. 

Es van iniciarcontactesanlbAPC, 
les prime res conferencies van a comen'rar 
a arribar a Pangea des de Londres via 
lntelllet. 

Després de més d' un any de feina 
i proves, el maig del 1994 Pangea es va 
donar a coneixer, Plimer a un reduit 
nombre de gent, més tard, I'octubre del 
1994 en inauguració pública. 
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En aquests moments Pangea té 
més de 170 usuaris entl-e entitats i perso
nes. S' organitzen cursos de coneixement 
de la Lntelllet, especialment dirigits al 
món de la educació i de la cooperació. A 
més d'ONGs, un important nombre 
d' iniciatives socials, escoles, fins i tot un 
progranla de Catalunya Radio, Calidos
copi, són conectades a Pangea. Pangea 
participa a la Xarxa Intemacional per les 
Arts. A Pangea i di ponibles per a tot el 
món hi ha informació de les organitzacio
ns que hi són conectades, així com expo
sicions d'art antimilitarista, de dibuixos 
procedent de nens de di verses naciona
litats dintre de les activitats organitzades 
per la xarxa educati va intelllacional 
rEARN, exposicions d'artistes catalans, 
directolis d'ONGs del pais i moltes altres 
activitats que s'organitzen. 

En la actualitat porten Pangea un 
grup de voluntaris que s'encarreguen 
d'actualitzar el sistema, posar noves in
formacions i de que tot funcioni con-ecta
ment. També, és ciar, es dóna suport als 
usuaris que no necessiten saber gail-e res 
de comunicacions per a aprofitar els re
cursos que Pangea els ofel-eix. 

Entre tots, voluntaris i usuaris, i 
amb el sUpol1 de I'escola mantenim ' la 
criatura ' funcionant, creixent i trebailant 
per a un món mi L10r. 
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