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Introducció
Per destacar:
- Cada any, l’agenda es coordina, es compila i compagina a Panamà i Brasil.
- Des de Panamà, s’envia a més de trenta països, on diverses entitats
s’encarreguen de la seva edició i traducció.
- L’edició catalana és editada per la Comissió de l’Agenda llatinoamericana,
comissió de la Coordinadora d’Ongs de Girona i l’Alt Maresme, amb seu a
Girona.
- L’edició catalana ha comptat aquest any amb 7500 exemplars que es
distribueixen des de Girona cap arreu dels països catalans.
- Per a la distribució, la Comissió treballa amb entitats i Ongs de tot el
territori català. Conjuntament, es preparen més de 60 presentacions anuals.
- La Comissió edita altres materials per iniciativa pròpia que, sovint, també
s’han “exportat” a altres països: el conte, el dvd, els mapes...
o Aquest any s’ha editat el primer capítol de la sèrie documental
“L’Excusa”, i s’han dissenyat els restants 13 capítols.
o També s’ha re-editat el mapa de la vergonya. S’ha fet un tiratge de
10.000 exemplars, 2500 dels quals seran distribuïts per la
Generalitat a la xarxa d’escoles d’arreu de Catalunya.
- La Comissió treballa amb xarxes d’agermanament, ajuntaments i entitats
per fer arribar agendes a poblacions llatinoamericanes.
- La Comissió és un grup de voluntaris. Tot i així, hi ha una persona
contractada a mitja jornada que assumeix les funcions de la secretaria
tècnica.
- L’agenda completa i tots els materials pedagògics es poden descarregar en
format digital i de forma gratuïta a través de la web de l’Agenda:

www.llatinoamericana.com

o Aquest any s’ha dut a terme un procés de renovació per adaptar la
web a la vocació de l’Agenda.
o També, s’ha engegat la creació d’un blog, que pretén ser un referent
de notícies llatinoamericanes que concordin amb la filosofia de
l’Agenda.
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Dades Bàsiques de
La Campanya
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El lema d’aquest any: CAP A UN NOU SOCIALISME, LA UTOPIA
CONTINUA.
El lema –com la compaginació, el disseny, la composició i l’encàrrec dels articles- es
decideix des de la comissió general de Panamà en col·laboració amb Pere Casaldàliga.
La Comissió de l’Agenda a Catalunya suggereix articulistes però es procura que l’edició
sigui única arreu i ens comprometem a no canviar el format. El lema és el punt clau que
prefigurarà l’Agenda de cada any. Pere Casaldàliga escriu cada any la introducció i la
contraportada, explicant el lema.

La Utopia social constitueix l’eix de l’enfocament d’aquesta edició del 2009. Com es pot
llegir en el subtítol “la utopia continua”, no és pas una quimera sinó un repte.
Preocupats per la construcció diària d ela política com a l’art d’allò impossible, perdem
de vista allò que sembla impossible però que és necessari? Ens hem de conformar amb
assolir governs més o menys d’esquerres i continuar, submisos i derrotats, dins del
sistema capitalista de dreta? Què en que queda de la disjuntiva capitalisme-socialisme?
No falta pas qui afirmi que ja ha passat l’hora de les dretes i de les esquerres. A aquesta
afirmació l’humorista hi respon: “que no hi hagi dretes ni esquerres, no vol dir que no
hi hagi dalt i baix!”, o “ no vol dir que hi hagi els que tenen i els que no tenen!”.Ja no és
possible el socialisme? Hem arribat tard? No continua sent una utopia necessària com
el pa de cada dia?
Però quin socialisme o socialismes? Advoquem per un socialisme nou. Amb la novetat
d’una democràcia radicalitzada, renovada, universal, econòmica, social i cultural. “ No
hi haurà socialisme –afirma Boaventura de Sousa Santos- però si socialismes. Tindran
en comú en reconèixer com a socialisme, democràcia sens fi.
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DADES
El desenvolupament de la Campanya és duta a terme per voluntaris. La
Comissió de l’Agenda a Catalunya tradueix i edita l’agenda que arriba compaginada
des de llatinoamèrica. També idea i coordina la distribució d’altres materials. La
Comissió té una permanent que es reuneix un cop al mes. Durant l’any, es fan trobades
obertes i assemblees per a tots els col·laboradors i simpatitzants per avaluar la
Campanya i crear noves línies d’actuació. Aquest any, l’assemblea d’inici de Campanya
es va fer a Vidreres i la final a La Bisbal d’Empordà.
En contacte amb entitats de tots els països catalans, la Comissió organitza més
de 60 presentacions anuals entre octubre i gener. La Comissió té contractada una
secretària tècnica per 20 hores/setmana.
La seu de la Comissió –òrgan dins la Coordinadora d’Ongs de Girona i l’Alt
Maresme- és a Girona:

c/ Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
972 21 99 16
llatinoamerica@solidaries.org

4

Les dades bàsiques de les accions dutes a terme aquest any han estat els següents.
1. Agendes editades i/o distribuïdes
Agendes editades en català: 7500
Agendes en castellà (distribució de les agendes editades a Saragossa): 300
2. Entitats col·laboradores en la distribució local i/o en l’organització de
presentacions
La distribució i presentacions locals de l’agenda i altres materials són coordinades
per a diverses entitats locals de les que només apuntem una mostra. La Campanya
assoleix així la seva vocació dinamitzadora i de creació de xarxes locals d’efectes
multiplicadors.
Comissió de Solidaritat de la Bisbal d’Empordà, Solsonès obert al món (Solsona),
Obrim els ulls (Ripoll), Fundació tercer Món (Mataró), Càritas (L’Escala, Blanes,
Malgrat, Girona...), Xocolata per tots (Cassà de la Selva), Associació Rusc i Avet
(Moià), Sed-Maristes (àmbit català), Comitès Óscar Romero (Barcelona, Tarragona,
Lleida...), Parròquia de Palafrugell, Parròquia d’Ullà, Parròquia de Ferrereies, Amics
de l’Agenda (Vidreres), Escola d’Adults de Girona i Sant Celoni, Bisbat de Girona,
Esports Kenia (Palma de Mallorca),

Justícia i Pau (Vic, Barcelona, Menorca...),

Llibreria “Pla de la Calma” (Cardedeu), Samba Kubally (Santa Coloma de Farners),
Setem (Barcelona), Vilafranca solidària (Vilafranca del Penedès), Solidariquart
(Quart)...
En la campanya d’engany també hem comptat amb la col·laboració
d’Ajuntaments i altres institucions governamentals en la distribució, preparació de
presentacions i en la campanya d’Anada i Tornada. A la plana 14 hi ha la relació
complerta d’ajuntaments.
3. Altres materials
L’evolució de l’Agenda ha portat a la creació d’altres materials per reforçar el missatge
en línies i públics diversos. Aquests materials han estat creats per la Comissió i, alguns
d’ells, han estat assumits i distribuïts també en altres països. L’edició del material es fa
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quan s’esgota i no cada any és necessari fer-ne una nova edició.

El material es

distribueix a través de les entitats, ajuntaments i llibreries.
a) El Calendari solidari
El Calendari s’edita en català amb 12 efemèrides, la meitat de les quals estan escollides
per entitats nicaragüenques. L’edició en castellà i en miskito (llengua indígena de la
costa de l’Atlàntic nicaragüenc) es dissenyen a Catalunya però s’editen a Nicaragua,
per a la seva distribució.
S’ha començat a treballar amb El Salvador, Mèxic, Guatemala i Hondures. Es preveu
contactes amb el Paraguai i Cuba.
Calendari solidari 2009/ edició català: 4000
Calendari solidari 2009/edició castellà: 1500
Llibretó-recull d’articles sobre les efemèrides del calendari edició castellà
distribuïda principalment a Nicaragua i per Internet

b) El conte de l’agenda “L’Agenda de don Paulo”
L’any 2006 es va fer l’edició de 6.000 contes per a fer arribar els valors de l’Agenda
als més petits.
L’any 2007 es va editar un recurs educatiu per a infantil i primària i un dvd del
conte. Aquest recurs es pot baixar des de la plana d’Internet i, durant aquest curs, se
n’ha fet promoció a diverses escoles de Girona (a través de l’Ajuntament) i a la xarxa
d’escoles Maristes de Catalunya.
c) Documental en DVD “15 anys de re-evolució”
1000 dvd editats el 2006 amb el documental sobre la història i el sentit de l’agenda
llatinoamericana.
d) Mapa de la vergonya i mapa Peters
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S’ha seguit la distribució de 5.000 mapes editats de dimensió pòster que posa en
relació diferents dades mundials del PNUD

comparant els països de dades més

extremes. El mapa de la vergonya -5.000 mapes editat el 2006- compara dades de
l’ONU entre països que presenten extrems.
Aquest any, el departament d’Educació de la Generalitat ha editat juntament amb
la comissió una edició especial del mapa de la vergonya de 10.000 exemplars. El
departament, en aquests moments, està fent una guia didàctica per al mapa que
properament penjarem a Internet.

e) Cd Audio amb dramatitzacions de temes de l’Agenda
500 cd’s pensats com a recurs didàctic per a ràdios, especialment de Centreamèrica.
f) Exposició de l’Agenda
Aquest any, l’exposició ha visitat cinc poblacions (A Girona, ha estat exposada a
diversos llocs). Hi ha dues còpies de l’exposició a les quals, aquest any, s’han afegit dos
plafons nous en què s’incorporen les noves agendes i els nous materials fins l’Agenda
2009.
A part, la comissió ha seguit portant a terme la distribució dels pòsters de “L’últim
discurs” (del qual, se’n va fer una versió abreviada) i la coordinació de la distribució de
l’exposició de l’agenda que, enguany, ha visitat unes 20 poblacions. Aquest any s’ha fet
també un punt de llibre (3.000 exemplars).
f) Plana web
La nostra plana web és www.llatinoamericana.org. A la plana, informem de les
activitats que hi ha i es poden trobar, visionar o baixar tots els nostres materials. La
voluntat de la comissió és distribuir el material per això facilitem l’accés a través de la
plana.
Aquest any s’ha dut a terme una renovació d’aquest recurs. La renovació era
necessària per adequar-lo i ajustar-lo a la filosofia que es vol transmetre des de
l’agenda i per a convertir la web en una finestra a la nostra activitat global més que en
una mostra d’actes i materials.
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g) El bloc de l’Agenda
Seguint

amb

aquesta

línea

s’ha

creat

un

www.llatinoamericana.blogspot.com),

(

bloc

de

notícies

que pretén ser un

referent de notícies relacionades amb les temàtiques de l’Agenda. Existeix un bloc
principal per llatinoamèrica en general i un bloc específic per a notícies que afecten
cada un dels països llatinoamericans.
e) Audiovisual l’Excusa.
Programa documental de 14 capítols de 13 minuts cada un. El primer programa ja s’ha
editat i s’ha realitzat el disseny dels altres 13. La distribució es farà a la xarxa local i a
través de la web. Els documentals tracten de forma planera diversos temes relacionats
amb l’Agenda: democràcia, ecologia, mitjans de comunicació, militarisme... El treball de
programació ja ha acabat i durant aquest any es portaran a terme les entrevistes i el
muntatge dels audiovisuals.
4. Nous grups de treball
Aquest any 2008 s’han format noves comissions de treball encarregades de dur a terme
noves accions i nous projectes. Aquestes comissions van entrar en funcionament el
2007 i en formen part membres de diferents entitats que volen col·laborar.
- “L’excusa”: grup que treballa en la redacció de línies d’informació per la sèrie
documental.
- “El Bloc”. S’ha engegat un no projecte a la xarxa. Consisteix en un bloc de
notícies relacionades amb la filosofia de l’Agenda sobre temes que afecten
Llatinoamèrica. Aquest disposa un sub-bloc per cada un dels països
llatinoamericans.
- La comissió de materials. S’encarrega de l’edició del calendari solidari, així
com de nous materials.
- La Comissió d’Anada i Tornada. L’Agenda retorna al lloc d’on neix. Es fa un
enviament anual d’agendes i altres Materials a una sèrie de països
llatinoamericans: Nicaragua, El Salvador, Perú, Mèxic, Guatemala, Hondures i
aquest any s’ha inclòs Cuba.
S’estan iniciant contactes amb Costa Rica.
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5. Presentacions realitzades en la campanya de presentació de l’Agenda 2008
(octubre 2007/gener 2008)
Total presentacions: 57
Comarques gironines: 36
Comarques barcelonines: 13
Comarques lleidatanes: 2
Comarques Tarragonines: 4
2 presentació a Illes Balears.
6. Difusió als següents mitjans de comunicació
Premsa escrita
Punt diari, Presència, Diari de Girona, Diari de Manresa, Diari de Tarragona,
Diari de Reus, El 9 nou, L’Empordà, Celrà de Quart, El Senyal, Diari de Menorca,
Regió 7 d’Osona, Capgròs del Maresme, Diari de Mallorca
Premsa digital
El dimoni de Santa Eugènia, El punt digital, Diari de Girona
Ràdio
Catalunya radio, RNE, COM Radio, COPE, Ràdio Salt, Onda Rambla, Ràdio
Nacional Andorra, Radio Begur, Ràdio Palafrugell, SER-Girona, Radio Quart, Radio
Amèrica (Salt).
TV3.
TV Olot, TV L’Escala, TV Girona, TV Ripoll
Cal destacar que el Punt diari i el Periódico han cedit gratuïtament espai publicitari en
diverses ocasions per a anuncis de la Campanya.
7. Campanya d’anada i tornada
Una de les parts de difícil explicació i gran satisfacció per part de la Comissió. Es
tracta de fer arribar els materials de l’Agenda a poblacions d’Amèrica Llatina de difícil
accés.
Entitats i Ajuntaments catalans compren agendes per a entitats conegudes o
poblacions agermanades. Les agendes es reparteixen a través de contactes en aquests
països i a través d’una delegació que es desplaça anualment (a càrrec dels desplaçats)
als països.
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A Nicaragua hi ha una contrapart que ha distribuït les agendes pel territori
Nicaragüenc i ha dinamitzat una mica les presentacions.
S’ha treballat amb els següents països, on s’han distribuït 4.000 agendes:
Nicaragua, Mèxic, Guatemala, Perú,Cuba, El Salvador i Honduras.
S’han tingut contactes per a col·laboració futura amb Paraguai i Costa Rica.
Activitats realitzades a Centre Amèrica:
•

Elecció d’efemèrides pel Calendari, a proposta de la Xarxa
d’Agermanaments del Nord de Nicaragua: 7 efemèrides.

•

Presentacions de l’Agenda: 20 presentacions

•

Creacions de convenis amb entitats contrapart per al funcionaments de
la campanya a cada país i la concreció de l’activitat de l’Agenda:
Nicaragua, Guatemala-Honduras, el Salvador.

8. Campanya a Girona
A la ciutat de Girona es fan un bon nombre de presentacions. Aquest any s’ha
presentat l’Agenda a la Fundació Valvi, als sindicats CCOO, a diferents col·legis i a
diferents Centres Cívics.
9. Concurs de difusió del decreixement
Aquest any la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana ha proposat un concurs: la
difusió del decreixement que s’incorpora dins l’apartat de premis de l’Agenda
Llatinoamericana 2009. En línees generals el decreixement no significa viure com els
nostres avantpassats sinó una altra manera d’entendre la relació entre l’economia,
l’ésser humà i la natura. Significa deslliurar-se voluntàriament de bagatel·les
innecessàries per arribar a viure d’una manera més sòbria, que permetrà una reducció
de la jornada laboral, un increment dels temps lliure per viure més plenament les
relacions familiars i d’amistat, així com els béns culturals i espirituals.
Des de la Comissió es premiarà amb 500 euros aquella persona, col·lectiu o entitat que
millor difongui mitjançant escrits, cursos, conferències o elaboració de material
pedagògic, els principis del decreixement.
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Ajuntaments i entitats que han col·laborat en la campanya

Diputació de Girona

La Seu d’Urgell

Sant Feliu de Guíxols

Begues

Vilafranca del Penedès

Palamós

Pals

Malgrat de Mar

Blanes

Quart

Lloret de Mar

Manlleu

Arbúcies

Rubí

Centre d’estudis

Girona

Pineda

Pastirals (Barcelona)

Manlleu

Palafrugell

Mollet del Vallès

La Bisbal d’Empordà

Vidreres

Lleida

Mataró

Torroella de Montgrí

Olot

Reus

CC Ter (Girona)

CC Sant Narcís

Manresa

Riudellots de la Selva

Santa Margarida de

Roses

Calella de la Costa

Montbui

Avinyonet de

Argentona

Torroella de Fluvià

Puigventós

Porqueres

Santa Coloma de

Sant Hilàri

Maçanet de la Selva

Gramanet

Llagostera

Begues

Arenys de Mar

Escala

Universitat de Girona

Platja d’Aro

Vilobí

Garriguella

Anglès

Parròquia Sant pau

La Cellera

Girona

Caldes

Santa Coloma de

Cardadeu

Farners

Salt
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MATERIALS I ALTRES EINES de
SENSIBILITZACIó
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Un dels objectius de l’agenda és fer conèixer els valors d’anàlisis crític,
cooperació i solidaritat que s’impulsen. Per això una de les feines de l’agenda és
de CREACIÓ de materials i DiSTRIBUCIÓ dels materials creats
-

L’Agenda és l’origen de la campanya. La Comissió fa la traducció,
edita i distribueix a Catalunya aquest llibre del qual, a nivell mundial,
s’editen 70.000 exemplars en 7 llengües arreu del món

-

La comissió ha creat en anys successius altres materials de suport per
a Catalunya i que es posen a disposició de les contraparts que ho
desitgin. D’entre els materials, el calendari solidari es dissenya i edita
cada any.

-

La feina de distribució és duta a terme per voluntaris i és la tasca per
la qual es va contractar un tècnic a temps parcial.

En consonància amb l’objectiu de fer arribar l’agenda arreu, el preus dels
materials són populars i el màxim d’ajustats al preu de cost. Per a facilitar la
distribució tot el nostre material està penjat a Internet i es pot descarregar
gratuïtament.

14

L’Agenda 2008
Portada i contraportada
Dissenyada cada any per Maximinio Cerezo, la contraportada és un text de Pere
Casaldàliga
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Pàgines amb article
En relació al lema escollit, experts d’arreu del món escriuen una quarantena d’articles
cada any. Hi ha escrit Adolfo Perez Escribel, Leonardo Boff,, Vânia Bambirra, Marcelo
Barros Goiania, Frei Betto, José Comblin. Catalunya proposa experts catalans. Aquest
any hi han escrit Joan Sobirats, Joan Surroca i Miren Etxezarreta
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Pàgina d’agenda
Cada dia, s’inclouen efemèrides importants.
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Altres
L’agenda compta amb un conjunt de pàgines dedicades a promoure activitats diverses
com concursos, facilitar recursos, directori de direccions i adreces web...
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L’exposició de l’agenda
L’exposició de l’agenda és un material explicatiu editat a finals de 2005 per
mostrar d’una manera ràpida i amena el sentit de l’agenda en 14 plafons. Aquest any,
hem actualitzat l’exposició amb dos plafons nous.
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El conte “L’agenda de Don Paulo”
El conte “L’Agenda de don Paulo” neix com una iniciativa per introduir als més petits
als valors de l’Agenda. Com ja ha quedat sobradament explicat, l’agenda només és una
excusa, un suport material, per a donar a conèixer dades, valors i reflexions que sovint
han estat anomenats alternatius i, per tant, amb una difusió social més difícil. Per això,
ens plantegem la necessitat de donar més suport material a aquestes idees per a
afavorir-ne la seva difusió. El conte és el material amb què ens volem acostar a les
escoles (s’ha fet difusió a totes les escoles de la província de Girona), als nens i als pares
i professors.
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El Mapa Peters
Format pòster. Mostra una projecció més ajustada a la dimensió real del territoris.
Incorporem un llistat de països segons el seu desenvolupament

El Mapa de la Vergonya
Mapa que a través de la simplificació busca la crítica de la comparació de dades
bàsiques per el desenvolupament en països diferents. Aquest any se n’ha editat una
nova versió amb més dades. Aquesta ha estat encarregada per la Generalitat i serà
distribuïda
les

a

escoles

com a recurs
educatiu

i

pedagògic.. El
Departament
distribueix
2.750
exemplars i la
comissió 7.250
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Documental “15 anys de re-evolució”

En motiu del 15è aniversari de l’inici de l’Agenda Llatinoamericana, la comissió
va decidir fer un documental, produït per Produccions Mínim, que expliqués el sentit i
la història de l’Agenda. El documental té una llargada de 25 minuts i ha estat
àmpliament difós en les presentacions de l’agenda. A part, s’ha fet un tiratge de 1000
dvd adreçats a la venta al públic i que actualment ja s’estan distribuint.
El documental es pot baixar també de la nostra pàgina web.
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El calendari solidari
El calendari té com a particularitat que cada mes està dedicat a un personatge o
esdeveniment proposat tant per Catalunya com per comunitats llatinoamericanes. A la
nostra pàgina web i en un llibret es pot trobar una explicació detallada de la
importància d’aquests personatges.Aquest llibret l’editem en castellà a Nicaragua i, en
català, a la web.
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Les efemèrides són escollides per diferents entitats de Catalunya i Nicaragüa. Al
llibret, hi ha un articles dedicat a cada efemèride que estan escrits per voluntaris.
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27

28
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La web
Aquest any la web s’ha renovat per adaptar-la al que representa el projecte de
l’Agenda. Aquesta adaptació s’ha encarregat a professionals. S’hi poden trobar els
nostres materials i les activitats que fem. A través d’un link amb la pàgina central de
l’Agenda, www.latinoamericana.org, es pot accedir a diferents serveis com la d’un
cercador de tots els articles –en català i castellà- que s’han publicat des de l’inici de
l’agenda.
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Durant l’any 2008 s’han rebut un total de 6162 visites des d’ordinadors diferents. La
relació de visites segons els mesos de l’any:
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El Bloc
Com a novetat d’aquest any, s’ha creat un bloc de notícies relacionades amb
llatinoamèrica i que segueixen la filosofia de l’agenda.
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Consta d’un bloc principal a partir del qual es pot enllaçar amb 22 blocs – un per a cada
país llatinoamericà-.
El bloc està en funcionament des del Novembre del 2008. Fins avui s’han rebut un
total de 849 visites amb una mitjana de 366 visites /mes. Cada visitant consulta
almenys dues planes.
L’objectiu del bloc és ser una plataforma d’informació de les diferents notícies que hi ha
a internet sobre els països llatinoamericans. Al bloc, s’hi pot trobar diferents titulars
cada dies de diaris llatinoamericans o de notícies de portals per a poder seguir
l’actualitat llatinoamericana.
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CAMPANYA:
ACTIVITATS
ORGANITZADES
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Un altra objectiu de la comissió és que l’Agenda creï efectes multiplicadors d’entitats
d’arreu de Catalunya que se sumin a la Campanya i que se la facin seva. En aquest
sentit, ha nascut el grup d’Amics de l’Agenda a Vidreres i la Comissió a Salt, entre
altres. És, doncs, l’entitat local qui es fa seva la Campanya de dinamització de l’Agenda
a nivell de la població. La comissió anima, recolza i aporta la col·laboració necessària.
La feina de la comissió és:
-

Contactar amb les entitats: a través de la nostra base de dades o amb
mailing oberts. També comptem amb la col·laboració de l’Agència catalana
de Cooperació i el Fons català.

-

Fer arribar les agendes, els materials i l’exposició allà on faci falta.

-

Col·laborar en l’organització de presentacions

En aquest apartat incloem: base de dades de lloc on s’han fet presentacions i s’han
portat exposicions, còpia de mail i cartes, Cartells de difusió dels actes, anuncis,
fotografies dels actes i articles de premsa.
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Presentacions fetes a Catalunya.
Presentacions de l’Agenda, del lema i dels materials
Data

4 d’octubre

Població i entitat
Sant Boi de
Llobregat
Organitza: Desos i
Ajuntament

Acte
A càrrec de Fernando Fonseca
Dins dels actes del Barrejant 2008
Organitza: Ajuntament

8 d’octubre

Reus

Lectura de Contes

Organitza: Ajuntament i taula d’entitats
17 d’octubre de 2008

23 d’octubre

Lloret
Casal de l’Obrera
20’30

Girona
19’30
Centre Cultural la
Mercè

A càrrec de Jesús Calm.
Dins els actes de la 6è setmana intercultural
i solidària.
Organitza: Comissió Agenda
Llatinoamericana i Ajuntament
Dinàmica participativa a càrrec de Miren
Etxezarreta
Dvd documental: capítol pilot de “L’excusa
sobre la Democràcia”
Organitza: Rubi Solidària

24 d’octubre

31 d’octubre

Rubí
Ateneu municipal
19’00

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana a
càrrec de Jordi Planas i “Colòmbio, entre
l’autoritarisme i la resistència popular” a
càrrec de Juan Carlos Villamizar

Pineda
Biblioteca de Pineda A càrrec de Andrés Marí
20h
Projecció del capítol pilot de “L’Excusa”
Organitza: Fundació Valvi

6 de novembre

Girona
Fundació Valvi 20h Recital de poesia i lectura de textos de
l’Agenda
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Organitza: Caritas parroquial de Palafrugell
6 de novembre

Palafrugell
Casal parroquial
20’30

A càrrec de Joan Surroca
Amb l’Escola de música de Palafrugell i la
Coral els Virolets
Organitza: Ajuntament

6 de novembre

7 de novembre

Reus
Arxiu Històric
municipal
20h

Mataró
a Can Palauet
19h

A càrrec de Miren Etxezarreta

Organitza: Ajuntament de Mataró i
Fundació Grup Tercer Món.
A càrrec de Roser Solà, pedagoga,
historiadora i cooperant a Nicaragua, i amb
la intervenció de Carlos Fernández, Jordi
Planas i Jeroni Escoda.
Actuació del Grup Mambré.

Vidreres
8 de novembre

Organitza: l’Ajuntament
8 de novembre

13 de novembre

Torroella de
Montgrí
Can Quintana
16’30

Manresa
Centre Cultural el
Casino
20h

Jornada “On van els diners de cooperació del
municipi?” amb la presentació de la
campanya a les 18’15 a càrrec de Jordi
Planas
Justicia i Pau, Associació J.M. Cunill de
Comerç Just,
Consell de Solidaritat de Manresa
A càrrec de Josep Maria Terricabras.
Projecció del primer capítol de “L’Excusa”
Organitza: centre Cívic

14 de novembre

Girona
CC del Ter
19,30

A càrrec de Cisco Miró
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Organitza: Ajuntament
14 de novembre

14 de novembre

Riudellots de la
Selva
Ajuntament
20h

Sant Feliu de
Guíxols
Casa Irla
19’30

A càrrec de Jordi Planas i Dolors
Puigdemont

Activitat participativa i tast de plats

Organitza: Ajuntament i Justícia i Pau
17 de novembre

Mollet del Vallès
CC La Marieta
19’30

A càrrec de Cisco Miró, amb la projecció del
dvd “L’Excusa”.
Organitza: COR Lleida

18 de novembre

Lleida
Cafeteria del
Comerç Just
17h.

Presentació de l'Agenda dins dels actes de
Solidarium

Organitza: CUP
21 de novembre

22 de novembre

Girona
Casal
independentista el
Forn
19h

Socialisme del Segle XXI i República, amb
Jordi Garralda, Sebas Parra i Jaume Soler;
amb concert de Pau Alabajos

Organitza: CC Sant Narcís
CC A Sant Narcís a
Presentació a càrrec de Pep Plana i després,
Girona
sopar solidari.
20h
Dins la setmana solidaria
Organitza: Comissió de Solidaritat

22 de novembre

La Bisbal
Bar el Mundial
20h

A càrrec de Jaume Soler.
Música brasilera a càrrec de Junior i
menjars del món.
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25 de novembre

26 de novembre

Organitza: Consell municipal de cooperació,
Alba, Associació de Dones de la Garrotxa
Olot
Centre els Catòlics
Amb la intervenció de Marina Gallego,
d’Olot
representant de la Ruta pacífica de las
19’30
Mujeres

Palamós
Punt Jove
(c/Sta. Marta)
20h.

Dins del dia internacional de la no violència
contra les dones.
Organitza: Dep. de cooperació i solidaritat,
Proide i Palamós Solidari.
Xerrada “La crisi del sistema, cap a un nou
socialisme?”, a càrrec de Ramon Planas i
Jordi Planas.
Organitza: Ajuntament i CCOO

27 de novembre

Manlleu
CC Frederica
Montseny
19’30

A càrrec de Jaume Soler i Jordi Planas.

Organitza: Ajuntament i Caritas de Blanes
27 de novembre

Blanes
Centre Catòlic de
Blanes
20h

Taula rodona:
“Històries de vida d’aquells que emigren”
Presenta la Agenda, la Regidora de
Cooperació i Solidaritat, Sra. Montserrat
Pasquina
Moderador: Mossen Jesús Calm, del equipo
de la Parroquia de Sant Romà de Lloret de
Mar
Intervienen: Sra. Maria Nuñez, de Uruguay
Sra. Jovita Arauz, de Bolivia
Sr. Pablo Soler, de Argentina
Organitza: JiP, COR Barcelona i Araguaia

27 de novembre

Barcelona
Centre Estudis
Pastorals
(C/Rivadeneyra)
19h

A càrrec de Jaume Botey
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Organitza: COR Baula
28 de novembre

29 de novembre

Santa Margarida
de Montbui
Sala d’actes de
l’Ajuntament
20h.
Sant Tomàs
(Torroella de
Fluvià)
Can Quel
21 h

A càrrec de Jordi Planas i Mireia Rubio
Amb l’Exposició de l’Agenda
Amb l’exposició de l’Agenda
Organitza: Parròquia de Roses
A càrrec d’Andrés Marí

Organitza: Centre Cívic
29 de novembre

CC Santa Eugènia
Presentació de l’Agenda en el marc d’una
de Girona
xerrada sobre associacionisme veïnal
17h
Dins la setmana solidària
Organitza: Ajuntament

2 de desembre

Sta Coloma de
Gramanet
Biblioteca
20
Organitza: Agència Balear internacional

2 de desembre

Palma de Mallorca
A càrrec de Joan Surroca
Centre social
Flassaders
Amb l’exposició de l’Agenda fins el dia 22.
Organitza: Arenys Solidari

3 de desembre

4 de desembre

Arenys de Mar
Sala noble del
Calisay
20’30

A càrrec de Jaume Soler

Organitza: Centre Cívic, gramc
Platja d’Aro
Centre cívic Vicenç Joan Surroca
Bou
Lectura de poesia, ball, cançó
19’30
Tast de plats llatinoamericans
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Organitza: Biblioteca
5 de desembre

6 de desembre

Garriguella
Sala d’actes de la
rectoria
20

Taula rodona sobre la crisis econòmica
a càrrec de Lluis Armengol i Jordi Planas

Organitza: Col·lectiu de les Dones en
Parròquia sant Pau l’Església i Parròquia Sant Pau
a Girona
20h
Lafken Painemilla
Dins la celebració
Organitza: SolidariQuart

6 de desembre

Quart
Escola Santa
Margarida
19h

“Com construir el nou socialisme”, a càrrec
de David Maldonado (PSC), Núria Terés
(IC-V), Jordi Navarro (CUP)
Modera: Mateu Ciurana, periodista.
Organitza: Samba Kubaly, Justícia i Pau.

9 de desembre

Sta Coloma farners
Celebració del 60 aniversari declaració drets
Biblioteca Joan
humans: “Què fem a Santa Coloma pels
Vinyoli
drets humans?”
19’30
Les entitats de Santa Coloma Mans Unides,
Creu Roja, Càritas, Amnistia, Justícia i Pau,
ACAT, Fundació per la Pau i Samba Kubally
expliquen la seva activitat.

Organitza: UGT, CCOO i USTEC
9 de desembre

10 de desembre

Acte Sindical
Sala d’actes de
l’edifici sindical
19h

Arbúcies
Sala d'actes del
MEMGA, LA
GABELLA
21,30

“La construcció del nou socialisme a
Llatinoamèrica”, a càrrec de Diana
Gutiérrez, Sebas Parra i Ivan Pudkin.
Organitza: Col·lectiu Agenda
Llatinoamericana-Mundial d'Arbúcies i
Ajuntament d'Arbúcies
Commemoració del 60è aniversari de
la proclamació dels drets humans, amb la
presentació de l’Agenda i el dvd “La moneda
telemàtica” seguit d’un col·loqui dobre
alternatives ecològiques i DDHH
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Organitza: Tana Gisbert
10 de desembre

11 de desembre

ROSES
Espai de dones
rodhes
(Pça. de l’Àngel)
20h.
Avinyonet de
Puigventós
Centre Cívic
20’30

“Crisi dels valors i del sistema. Cap a un
nou socialisme?” amb la presentació de
l’Agenda. A càrrec de Jordi Planas i Jordi
Roig i “La dona de Nicaragua avui” a càrrec
de Claret Daniela
Organitza: Parròquia i Ajuntament
A càrrec de Jordi Planas

Ajuntament de Sant Hilari
11 de desembre

12 de desembre

Sant Hilari
Sala noble de la
cooperativa
20h

Llagostera
Oficina l'Estació de
Llagostera, Passeig
Romeu s/n
21,30h

A càrrec de Jordi Pujades

Organitza: Llagostera solidària i Joves per
la terra.
"CUBA, UNA MEMÒRIA
IMPRESCINDIBLE", a càrrec d’Andrés
Marí i Rafel Villena
Organitza: Caritas i Ajuntament

12 de desembre

L’Escala
Sala d’actes de
l’Ajuntamnet
20h

A càrrec de Jordi planas.

Organitza: ADOC
12 de desembre

Vilobí
Can Roscada
20’30

Presentació dins la II Jornada de
sensibilització sobre la inmigració.

Organitza. Ajuntament d’Anglès
12 de desembre

Anglès
Sala Fontbernat
19’30

A càrrec de Jaume Pera, amb l’audiovisual
“Cooperants a Guatemala” i concert a càrrec
d’Estat Dharma.

42

Mecenes Dàvida)
12 de desembre

13 de desembre

13 de desembre

Flora i Marc Planas
La Cellera
Centre parroquiol
9h P
9h presentació
10h. Jordi Tonnietti
Organitza: Grup de joves de l’Agenda
Llatinoamericana
Caldes
Teatre municipal el
Amb actuació de pallassos a partir del conte
casino
"L'agenda de don Paulo";concert de música
11’30
africana; misstga del coordinador general de
l'Agenda Llatinoamericana, José María
Vigil; i presentació de l'ONG de la Mar
Barba
Organitza: llibreria
Cardedeu
Llibreria “Pla de la A càrrec de Jordi Planas
calma”
Amb la projecció del documental “15 anys
19h
de re-evolució”
Organitza: Escola d’adults de Salt
Salt

16 de desembre

CFA Les Bernardes

Escola d’Adults
11h
20’30
Calella de la costa

17 de desembre

18 de desembre

Salt
Comacros
20h.

A càrrec de Joan Surroca
Amb la projecció de la sèrie-documental
“L’Excusa”

A Càrrec de Joan Subirats

Organitza: Comissió Agenda de Salt i
l’Ajuntament.
A càrrec de Ma Isabel, de la parroquia de
Jaen.
Organitza:

22 de desembre

Argentona
Saló de Pedra
20’30

Presentació a càrrec de Jordi Planas i
xerrada sobre Banca Ètica a càrrec de Josep
Ma Ferrés

43

Organitza: Imatges per la solidaritat i
Banyoles.
3 de gener de 2009

Porqueres
Centre Cívic

A càrrec de Jordi Planas

Organitza: Ajuntament
23 de gener

Maçanet de la
Selva
Teatre municipal
20h

Presentació a càrrec de Jaume Soler

Organitza: Ajuntament de Begues
30 de gener

25 de Febrer

Exposició fins el dia 23 de Febrer es pot
Begues
Sala d’exposicions visitar l’exposició.
de la Caixa Penedès
Organitza:
UdG
Facultat de
psicologia i educació Presentació: Joan Surroca i Jaume Soler
Organitza: Facultat de psicologia i educació,
Oficina de cooperació de la UdG, Comissió
de l’Agenda Llatinoamericana, ONG’s
solidàries.
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Distribució de l’exposició
Aquest any l’exposició de l’Agenda ha visitat cinc poblacions:
•

Cor Lleida (Juliol)

•

Hospital de Salt (Setembre)

•

Caldes de Malavella (Octubre)

•

Santa Margarida de Montbui (Novembre-Desembre)

•

Mallorca (Novembre- Desembre)

Existeixen dos jocs d’exposicions que estan a disposició de les entitats que ho
sol·licitin.
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Comunicacions i mailing
Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta Eugènia, 17
17005 Girona
tel 972 21 99 16
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidaries.org

Salutacions,

Escrivim des de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana. Acabem
d’editar la traducció de l’Agenda en català i, des de la comissió, us
voldríem fer arribar un exemplar de l’Agenda com a agraïment per la seva
col·laboració i suport.

Cordialment,

Jordi Planas,
Coordinador Comissió Agenda Llatinoamericana
Girona, 20 d’octubre de 2008.
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Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidaries.org

Benvolgut/da:

"Cap a un nou Socialisme. La utopia continua”

Escrivim per a presentar-vos el lema de l’Agenda 2009 i l’inici de la Campanya 2008.
Enguany, com l’any passat, tant l’edició de l'Agenda, com els materials pedagògics de suport
els editarem i coordinarem a Girona, juntament amb el Comitè Oscar Romero de Barcelona. A
partir d’ara ja podeu fer les comandes.
El preu de cost de l’Agenda serà d’acord amb les següents modalitats:

AGENDA LLATINOAMERICANA
5,00 euros:
- Pagament anticipat abans de l'1 de setembre. L’encàrrec s’ha de fer abans del 15
de juliol.
5,50 euros:
- Pagament al comptat en el moment de rebre les agendes a partir de Setembre
6,00 euros:
- Pagament al comptat abans que s’acabi la Campanya.
- Pagament d’agendes en dipòsit. El màxim número d’agendes que es poden
demanar en dipòsit (amb dret a retorn) és de 25. Amb aquesta modalitat es prova
d’evitar un retorn massiu d’agendes a final de campanya i una comanda més
equitativa. El pagament s’efectua quan es retornen les agendes i només es cobra el
preu de les agendes venudes. En cas, però, que les Agendes es retornin després del
15 de desembre o de la data fixada, es farà el pagament íntegre.
8,00 euros:
- PREU AL PÚBLIC recomanat per a totes les entitats que venguin agendes.
- Preu per les institucions públiques, (ajuntaments, fons de cooperació, consells
comarcals...)
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ALTRES MATERIALS:
El conte L’agenda de don Paulo, el DVD documental 15 anys de Re-evolució, Cdaudio de l’Agenda Latinoamerican@, escúchate (2,00 euros per entitats, 3 euros/ Public)
Mapa de la vergonya i mapa Peters: 0,50 euros (1 euro, al públic).
“El darrer discurs” i el calendari solidari: gratuïts amb la venta d’altres materials.

COMANDES A:

INGRÉS A:

Comissió Agenda Llatinoamericana
Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia
17005-Girona
Caixa d’Estalvis i Pensions de
tel. 972 21 99 16 (tardes)
Barcelona
2100-1348-48-0200054887
llatinoamericana@solidaries.org
Especifiqueu quina entitat fa l’ingrés.

En cas que es faci un enviament, els ports seran a càrrec del comprador.
Si voleu mes informació o veure una mostra dels materials: www.llatinoamericana.org
La Campanya de l’Agenda és una Campanya d’educació popular.
A cada poble, la dinamitzen les entitats locals i, des de la Comissió, animem a l’apropiació
de la Campanya, la realització d’activitats de difusió i a la col·laboració entre entitats.
Esperem les vostres notícies i propostes per continuar creixent junts.
Ben cordialment,

Jordi Planas i Bosch
Coordinador de la campanya.
Girona, 12 de juny de 2008.
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Comissió Agenda llatinoamericana
C. Sta Eugènia, 17
17005 Girona
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidaries.org
Amigues i amics,
Una vegada més, ens disposem a engegar i compartir la campanya de l’Agenda
llatinoamericana Mundial 2008. Oberta, plural, participativa, dinàmica del Sud cap el Nord i del
Nord cap el Sud. Aquest any celebrarem els 18 anys del seu naixement amb el següent lema:
“CAP UN NOU SOCIALISME, LA UTOPIA CONTINUA”
Us volem informar que, fruït de una reunió informativa que vam tenir amb el ministre
d’educació de Nicaragua, el ministeri ens va demanar el patrocini de 15.000 exemplars del mapa
de Peters, del llibretó explicatiu i del cartell del darrer discurs de Chaplin abreviat. La Comissió
de l’Agenda de Girona va aprovar la proposta del ministre per la qual cosa aquest any 2008 a
més de distribuir les 2.000 Agendes, també tindreu a disposició la possibilitat de fer la
corresponen “capacitación” del material pedagògic.
El preu i la disribució de les Agendes serà com l’any passat. Aquest any, l’equip tècnic de
Palacaguina ha deixat de cobrir aquest treball, però seguirem cobrint aquesta labor a través
d’un nou conveni amb l’editor de l’Agenda a Nicaragua, en Rafel Aragón. Caldria, per tant, que
ens indiquéssiu el col·lectiu o persones als quals hem de fer arribar les Agendes.
Els materials pedagogics, les presentacions i las “capacitaciones” són gratuïtes. A
Nicaragua, el preu de l’Agenda pels col·lectius de base serà 5 euros. Us agrairíem que abans de
finals de Juny ens diguéssiu les agendes que hem d’encarregar a Nicaragua i fer efectiu el
pagament a Comissió Agenda Llatinoamericana, La Caixa, 2100 - 1348 - 48 - 0200054887 .
(Referència: Entitat,Agendes Nicaragua)
Cordialment,

Jordi Planas.
Coordinador de la campanya.
Per qualsevol dubte o aclariment, em podeu trucar el tel. 616 51 52 10.
Girona, 28 de maig del 2008.
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Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidaries.org

Benvolgut/da:
"Cap a un nou Socialisme. La utopia continua”
Escrivim per a presentar-vos el lema de l’Agenda 2009 i l’inici de la Campanya 2008.
Enguany, com l’any passat, ens trobarem a la Jornada de reflexió i debat de la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana. Es tracta d'una trobada oberta a tothom per a compartir, debatre i
unificar temàtiques lligades amb el funcionament de la Campanya i del lema
d'enguany; un espai de reflexió tranquil on poder reflexionar com a contrapunt al caràcter més
pràctic de les assemblees. Es tracta també d'un punt de partida per començar la Campanya
2009. Trobareu el cartell de convocatòria al revers de la plana.
Adrecem especialment aquesta convocatòria a totes aquelles entitats que preparen un
presentació de l'Agenda 2009 a la seva població.
Aquest any, ja tenim l'Agenda, el calendari i el cartell de difusió. Per tot plegat, la trobada pot
ser també un bon moment per a recollir aquest material i per a compartir idees de cara a la
presentació de la Campanya a les diferents poblacions.
Esperem les vostres notícies i propostes per continuar creixent junts.
Ben cordialment,

Jordi Planas i Bosch
Coordinador de la campanya.
Girona, 2 de setembre de 2008.
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Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidaries.org

Benvolgut/da:

"Cap a un nou Socialisme. La utopia continua”

Escrivim per a presentar-vos el lema de l’Agenda 2009 i l’inici de la Campanya 2008.
Enguany, com l’any passat, tant l’edició de l'Agenda, com els materials pedagògics de suport
els editarem i coordinarem a Girona, juntament amb el Comitè Oscar Romero de Barcelona. A
partir d’ara ja podeu fer les comandes
El preu de cost de l’Agenda és de 8 euros. Amb l’Agenda, aquest any es pot demanar un punt de
llibre que reprodueix el calendari que, com sempre, també és gratuït amb l’Agenda
ALTRES MATERIALS:
El conte L’agenda de don Paulo, el DVD documental 15 anys de Re-evolució, Cd-audio de
l’Agenda Latinoamerican@, escúchate (3,00 euros)
Mapa de la vergonya i mapa Peters (1 euro).
“El darrer discurs” i el calendari solidari: gratuïts amb la venta d’altres materials.

... I també l’Exposició que podeu veure si cliqueu aquí
... I la Campanya d’Anada i Tornada, que permet fer arribar Agendes a poblacions agermanades de
Llatinoamèrica.
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COMANDES A:

INGRÉS A:

Comissió Agenda Llatinoamericana
Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia
17005-Girona
Caixa d’Estalvis i Pensions de
tel. 972 21 99 16 (dilluns matí i tardes Barcelona
2100-1348-48-0200054887
llatinoamericana@solidaries.org
Especifiqueu quina entitat fa l’ingrés.

En cas que es faci un enviament, els ports seran a càrrec del comprador.
Si voleu mes informació o veure una mostra dels materials, premeu aquí.
La Campanya de l’Agenda és una Campanya d’educació popular.
A cada poble, la dinamitzen les entitats locals i, des de la Comissió, animem a l’apropiació
de la Campanya, la realització d’activitats de difusió i a la col·laboració entre entitats.
La Campanya té el projecte 1857 al Fons Català de Cooperació al desenvolupament. Els
ajuntaments que hi col·laborin poden llogar l’Exposició de manera gratuïta.

Esperem les vostres notícies i propostes per continuar creixent junts.
Ben cordialment,

Jordi Planas i Bosch
Coordinador de la campanya.
Girona, 22 de setembre de 2008.

Campanya amb suport de:
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Comissió Agenda llatinoamericana
C. Sta Eugènia, 17. 17005 Girona
Tel: 972 21 99 16

llatinoamericana@solidaries.org
www.llatinoamericana.org
Nova bloc a: www.llatinoamericana.blogspot.com

Benvolgut/a,
Ens plau convidar-lo a l’acte de presentació de la Campanya AGENDA
LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2009, que té com a lema “Cap a un nou
socialisme, la Utopia continua”.

Lloc:

Centre Cultural la Mercè
(Pujada de la Mercè, 12) de Girona.

Dia:

dijous, 23 d’octubre.

Hora:

19,30 h

Aquest any, proposem una dinàmica participativa entorn del lema i comptarem amb la
presència de la catedràtica d’economia aplicada Miren Etxezarreta.
Us adjuntem la invitació per a què tingueu més informació i us animem a venir. Serà
una bona ocasió per a trobar-nos, us hi esperem.
Cordialment,

Jordi Planas
Coordinador Comissió Agenda Llatinoamericana
Girona, 30 de setembre de 2008.

Comissió Agenda Llatinoamericana
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C/ Sta Eugènia, 17
17005 Girona
tel 972 21 99 16
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidaries.org
Visiteu el bloc: www.llatinoamericana.blogspot.com

Cinzia Thomareizis
Via Marco d’Agrate,11 – 20139
Milano - Italia
Ricardo Renshaw,
6295, rue ALMA
Montreal, QC
CANADA H2S 2W2
Bernadette Fieux
4, rue Pasteur
39270 ORGELET
Salutacions,
La comissió de l’Agenda Llatinoamericana us fa arribar l’edició de l’Agenda en català
als altres editors de l’Agenda en francès, anglès i italià.
La comisión de la Agenda Latinoamericana les hace llegar la edición de la Agenda en catalán
a los editores de la agenda en francés, inglés y italiano.
We’re writing from the Agenda Latinoamericana commission in Girona to make you
arrive our edition in catalan language.
On écrit de la commission de l’Agenda Latinoamericana pour vous offrir un exemplaire de
l’édition en catalan. On a reçu l’édition en français. Je vous en remercie.
La comisione di l’Agenda Llatinoamericana vi fa arribare l’edicione catalana a gli altri
editori de l’Agenda in francese, inglese e italiano.
Cordialment,
Marc Plana Botey

Comissió Agenda Llatinoamericana
Girona, 28 de novembre de 2008.
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Comissió Agenda llatinoamericana
C. Sta Eugènia, 17. 17005 Girona
llatinoamericana@solidaries.org
www.llatinoamericana.org

Benvolguts/des,
Us escrivim per convidar-vos a l’Assemblea
l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2009.

de final de Campanya de

Creiem que l’assemblea pot ser una bona ocasió de trobar-nos tots aquells que
coneixem i treballem en la Campanya i una oportunitat de fer l’avaluació del curs passat
per a millorar la Campanya del 2010. Per això ens agradaria comptar amb la teva
presència i participació.
Aquest any, la celebrarem a La Bisbal d’Empordà.

DIA: Dissabte 14 de Març 2009
HORA: 10h.
LLOC: La Bisbal d’Empordà (Passeig Marimon Asprer, s/n)
L’acte serà organitzat per la Comissió de Solidaritat de la Bisbal d’Empordà.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’ordre del dia serà el següent:
Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Estat de comptes
Valoració de la campanya de l’Agenda Llatinoamericana 2009
Futures línees d’actuació.
La campanya d’Anada i Tornada
Materials pedagògics de suport a la campanya: la web i el blog, novetats d’aquest any.
Precs i preguntes.
Dinar al Bar-Restaurant Daró (10 euros)

Havent dinat, hi haurà una tarda lúdica amb contes del món i havaneres!!
L’assemblea és oberta a tothom. Podeu comunicar la vostra assistència al mail
llatinoamericana@solidaries.org.
Salutacions cordials,

Jordi Planas,
Coordinador Agenda Llatinoamericana.
Girona, 11 de Febrer 2009.
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Per quedar-se a dinar cal CONFIRMAR L’ASSISTÈNCIA 5 dies abans de
l’Assamblea!! En cas contrari no és necessària la confirmació.

Us adjuntem un mapa perquè pugueu arribar.
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Fotografies dels actes fets
La comissió de l’Agenda no és el final de la cadena de difusió del missatge de l’Agenda.
El procés el culminen les entitats locals realitzant les presentacions als respectius
municipis, transmetent el missatge que porta l’Agenda, de formes diverses adaptades a
cada poble. A continuació adjuntem algunes fotografies de les presentacions fetes
(veure pàgina)
Arbúcies

Argentona
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Assemblea inicial a Vidreres
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Barcelona: Centre Bardina

Begues

59

Caldes

60

Cardedeu

Comissions Obreres
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L’Escala

Escola d’Adults, Salt

62

La Cellera de Ter

Maçanet de la Selva

63

Manresa

64

Mataró

Porqueres

65

Girona

Quart

66

Radio Salt

Riudellots de la Selva

67

Roses

68

Rubí

Comacros, Salt.

69

Torelló

Fundació Valvi, Girona

70

Vidreres

Arenys de Mar

71

Blanes

Cassà de la Selva

72

Garriguella

Lleida

73

Manlleu

Radio Amèrica

74

Santa Coloma de Gramanet
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Campanya d’anada i tornada
Dades bàsiques
Fotos
Convenis
Informes

76

Una de les parts de difícil explicació i gran satisfacció per part de la Comissió. Es
tracta de fer arribar els materials de l’Agenda a poblacions d’Amèrica Llatina de difícil
accés.
Entitats i Ajuntaments catalans compren agendes per a entitats conegudes o
poblacions agermanades. Les agendes es reparteixen a través de contactes en aquests
països i a través d’una delegació que es desplaça anualment (a càrrec dels desplaçats)
als països.
A més, per les relacions històriques que hi ha entre Nicaragua i Catalunya (un 80%
dels agermanaments catalans dels anys 80 es van fer amb aquest país), la comissió
compta amb l’ajuda de contraparts a Nicaragua que dinamitzen la distribució dels
materials.
S’ha treballat amb els següents països, on s’han distribuït 4.000 agendes:
Nicaragua, Mèxic, Guatemala, Perú, Cuba, Brasil, El Salvador i Honduras.
Activitats realitzades a Centre Amèrica:
•

Elecció d’efemèrides pel Calendari, a proposta de la Xarxa
d’Agermanaments del Nord de Nicaragua: 7 efemèrides.

•

Creacions de convenis amb entitats contrapart per al funcionaments de
la campanya a cada país i la concreció de l’activitat de l’Agenda:
Nicaragua, Guatemala, el Salvador.

L’ajuda en el finançament dels materials de l’Agenda es fa quan, a mig termini,
es fa un projecte de dinamització creat i portat per la contrapart. D’aquesta manera es
dinamitza l’acció ciutadana amb ponències, cursets, participació en el mitjans...
Afegim aquí diversos materials i documents de mostra de les activitats que es
porten a terme a cada país.
1. Informe de El Salvador

FUNDAHMER

FUNDACION HERMANO MERCEDES RUIZ
Av. Río Amazonas, Nº 4, Col. Jardines de Guadalupe.
Antiguo Cuscatlán. La Libertad
EL SALVADOR, C.A.
Telefax (503) 2243 2126 / 2257 7987
fundahmer@telesal.net
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www.fundahmer.org.sv

INFORME NARRATIVO
1. TITULO DEL PROYECTO: “AGENDA LATINOAMERICANA”.
2. MONTO DEL PROYECTO: $5,180.00
3. PERIODO DEL PROYECTO: Julio 2008 – Diciembre 2008
4. PERIODO DEL INFORME: Agosto 2008 – Enero 2009.
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Difundir y fortalecer, en El Salvador, el uso de la Agenda Latinoamericana,
como instrumento de educación popular, análisis socioreligioso y motivación de las
luchas comunitarias.
Favorecer la articulación de grupos y organizaciones para impulsar iniciativas
de educación a través de la difusión de la agenda.

6. ACCIONES REALIZADAS.
Las actividades establecidas en el proyecto de la Agenda Latinoamericana se
dividieron en tres actividades principales: actividades de promoción y publicidad, de
educación y articulación. Estas, se han desarrollada hasta la fecha de la siguiente
manera:
6.1 ACTIVIDADES DE ARTICULACION. Las actividades de articulación que
realizamos durante este período, fueron más de coordinación que de llamado a
nuevas agrupaciones que quisieran sumarse a este esfuerzo. Coordinamos con el
Padre Mauricio Borge, para solicitar la impresión y edición de la agenda en nuestro
país. Es así como se articuló para imprimirla acá con 2000 Agendas. Además, se
continúa con la articulación entre los diferentes grupos que integramos esta red.
6.2 ACTIVIDADES DE EDUCACION.
Como una de las primeras actividades educativas que realizamos, dentro de la
fundación, cada mes, se lleva acabo una reunión de personal donde se reúne toda la
gente que trabaja con FUNDAHMER, en ésta, se incluye la reflexión ya sea, de un
artículo de la agenda, o una situación coyuntural, que podamos enlazar con los
contenidos de la misma.
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El día 23 de noviembre de 2008 se realizó un primer taller de promoción y
presentación de la Agenda en La comunidad Jardines de Colón, en La Libertad, con
la participación de 50 personas, entre mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes. En
este taller se reflexionó sobre la importancia de una herramienta pedagógica, como
la agenda y presentación de la misma, pero sobretodo, se reflexionó sobre cómo
nos vemos ante los cambios coyunturales, políticos, sociales y económicos y
eclesiales dados a nivel mundial; esta reflexión se hizo desde los temas brindados en
la Agenda, aplicándolos al análisis y realidad de cada comunidad; en este caso
especifico se reflexionó entorno al artículo: Cristianos por el Socialismo.
Identificando el papel de los sectores eclesiales en el cambio social.
Un segundo taller el día 28 de Noviembre de 2008 en la zona de San Salvador para
los líderes de las diferentes comunidades, siguiendo con la misma dinámica del
primer taller.
6.3 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PUBLICIDAD. Se han realizado
diferentes actividades de promoción. Una de las primeras actividades que
realizamos en este sentido fue el día 24 de octubre de 2008, la presentación de la
Agenda en La Casa del Voluntariado Santa María Rafaela en San Salvador, a ésta,
se hicieron presentes compañeros y compañeras de la RED de CEB´s Odilón
Novoa y Estefanía Flores de San Salvador, de la Red de CEB´s Rafael Palacios de la
Libertad, y compañeros y compañeras que representan los diferentes espacios que
se coordinan para la realización de la promoción de la agenda en El Salvador
(CORDES, CEIPES: Abriendo Ventanas, Comunidad Neto Barrera,
FUNDAHMER) y representantes de las comunidad, Santa Marta en San Jacinto.
Se realizó la actividad en medio de la lluvia, pues en el país esta es la época, a pesar
de eso y de que el lugar donde se realizó no era muy conocido por todos tuvimos la
presencia aproximadamente de 55 personas. Se tuvo presentación musical, se
presentó nuevamente el vídeo de “15 años de Re-evolución” y el análisis del
contexto de la Agenda a cargo del compañero Roberto Romero. Luego se dio un
pequeño conversatorio con las expresiones de algunos de los participantes en la
actividad.
Otra de las actividades que se realizaron por parte de CORDES, en sus
instalaciones y dirigida al personal que labora con ellos, fue la presentación de la
Agenda el día 1º de diciembre de 2008, en la que participaron 32 personas
aproximadamente.
En consecuencia a esta primera presentación, la gente de CORDES – en el
transcurso de estos dos meses (Dic 2008- Ene2009) – ha realizado presentaciones
en cada región donde trabajan con la participación aproximada de 17 personas en
cada región. (Las regiones son: Chalatenango, Suchitoto-Cabañas, Tacachico, La
Libertad, San Vicente-Tecoluca-La Paz).
Y una ultima presentación se realizó en coordinación con la alcaldía con la
participación de 80 líderes comunales que sostienen trabajo de CORDES en las
diferentes zonas.
El 28 de noviembre de 2008, en la comunidad Neto Barrera, se conmemoraron los
30 años del martirio del Padre Ernesto Barrera Moto, un sacerdote que fue
asesinado por anunciar la verdad; en esta conmemoración se aprovechó para
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realizar una presentación de la Agenda Latinoamericana 2009, hubo mucha
participación de jóvenes, en este tipo de actividades se debe aprovechar para seguir
concientizando a la juventud.
Se promovió la agenda, también, en un espacio de encuentro Interinstitucional que
se tuvo entre COMUS (Comunidades Unidas de Usulután) y FUNDAHMER, en el
que se buscaba intercambiar toda la experiencia y el trabajo que realiza cada una de
las instituciones, y en ese sentido, también era necesario presentar la experiencia de
la promoción de la Agenda, lo cual nos abre una nueva puerta para la distribución y
uso de la Agenda. Se compartió con ellos, la historia, la importancia y la temática
contenida dentro de la misma.
Se realizó una presentación de la agenda con la Red de comunidades Padre Octavio
Ortiz en Morazán, en la cual estuvieron presentes, miembros de las comunidades
de la red, tanto jóvenes, mujeres, hombres y niños.
La agenda también se difunde a través del espacio radiofónico de las Comunidades
Eclesiales de Base: “La Verdad al Aire” que se transmite todos los domingos de 5 a
6p.m. en radio YSUCA.
7. LOGROS OBTENIDOS.
El mayor de los logros en este período ha sido la impresión de la Agenda en el país,
este ha sido en realidad producto del esfuerzo de muchas personas que han trabajado
para que fuese realidad este sueño que teníamos desde el colectivo. Hasta ahora hemos
tenido buena respuesta de parte de las comunidades, se han distribuido muy bien las
Agendas, no han quedado colectivos sin obtener sus consignaciones. Pero sobre todo,
estamos llegando a más y más líderes que utilizan en buena medida la agenda como
herramienta pedagógica.
El trabajo sigue siendo fuerte, y muy importante, para nosotros esta proyección a
través de la Agenda es uno de los pasos más contundentes que podemos dar en la
historia de nuestro devenir, pues nos servirá
ORGANIZACIONES Participantes en la
para llegar a más y más población; sobre todo
campaña de la Agenda Latinoamericana.
ahora que hemos empezado a imprimirla aquí
Biblistas Populares
mismo.
Comités Romero
Fundación Segundo Montes
SERCOBA
Parroquia Madre Los Pobres
Comunidad La Cripta
Comunidades Eclesiales de Base
Iglesia Luterana
Iglesia Bautista Emmanuel
FUNDAHMER
Abriendo Ventanas
Mesa de Valores de Santa Tecla
CORDES
Comunidad Neto Barrera.

Agradecemos la disponibilidad de todos los
actores que se movilizan para esta campaña,
pues también es un logro coordinar con
ustedes, como Colectivo de Promoción en
Cataluña, a José María Vigil en Panamá por
apoyarnos en todo momento, y a toda la gente
que hace posible que esta luz de esperanza nos
ilumine el camino.

8. EXPECTATIVAS.
Esperamos continuar con esta proyección de la Agenda, y que las actividades que aun
no se han hecho, se realicen aun después del tiempo establecido. Que la impresión de la
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Agenda, en El Salvador, siga siendo un éxito y marque un camino a seguir y ser cada
día mejores actores políticos en nuestra sociedad tan atacada por la opresión.
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2. Informe de Mèxic (Chiapas)

Informe
Agendas Latinoamericanas 2009 recibidas para el Equipo en Chiapas.
Jordi Planas a través de las oficinas de las CEBES en México nos hacen llegar 300
Agendas Latinoamericanas 2009, el pago lo realiza directamente España a las personas
en el D.F. Tal y como se hizo el año pasado.
Las agendas llegaron a las oficinas de la Organización de MUSA A.C. en las
Margaritas, considerando viable la distribución por las distancias entre las tres sedes
(Las Margaritas, Trinitaria y San Cristóbal de las Casas), además que el año pasado
también así se realizó. Son enviadas por paquetería desde las oficinas del D.F.
Inicialmente se había considerando que serían distribuidas 100 para cada equipo,
haciéndome responsable de mover 100 agendas para San Cristóbal. Esto respondió al
proyecto que se envió en Abril del 2008.
De manera personal (Patricia López Jiménez) en reunión a inicio de año del 2008, se me
nombró coordinar las actividades para la difusión misma que debido a mi falta de
atención y seguimiento del proyecto de las agendas, la comunicación principalmente
con Naturaleza para todos de la Trinitaria se fracturó, responsabilidad que asumo, no así
entre MUSA y Naturaleza para todos.
La Difusión de las agendas por lo tanto no se realizó en ninguna de la sedes. Actividad
que sabemos primordial para el objetivo de las agendas. La comunicación que establecí
con el equipo fue a destiempo lo que no hizo posible la difusión.
Por lo tanto con lo que corresponde a San Cristóbal, asumí la responsabilidad de
destinar agendas a enlaces e instituciones que conozco por su trabajo comprometido con
grupos en distintas comunidades. Les solicité que de manera personal escribieran al Sr.
Jordi Planas para informar el destino de las agendas. A cada organización se le dio una
cantidad sin ningún costo, y cada una de ellas se haría responsable de la entrega a
donde ellas vieran conveniente.
La cantidad obtenida de las ventas de las agendas que se hayan obtenido serán
destinadas para cada sede misma que serán utilizadas para gastos de movilidad para las
agendas, gastos de difusión y otros. A diferencia del año pasado que MUSA administró
los gastos de difusión con las ventas de las agendas que se tuvo (para los eventos de
presentación de las agendas que se realizaron en Enero del 2008). Considerando que
este es el único recurso del proyecto.
En mi caso haré entrega del dinero a MUSA de éste año, sobre las ventas que se
realizaron este año, enviaré así los gastos que se hicieron al respecto.
Por cuestiones personales no seguiré en el seguimiento del proyecto de las Agendas, así
mismo reconozco de manera personal que en este año mi irresponsabilidad favoreció el
incumplimiento de los resultados. No así de MUSA ni de Naturaleza para todos, a
quiénes hago la invitación y junto con el Sr. Jordi Planas en realizar o acordar lo
necesario para impulsar este proyecto si así es de su interés.
Agradezco tanto a Naturaleza para todos y a MUSA sus comentarios al respecto, los
tomo como aprendizaje. También al Sr. Jordi Planas por su confianza y compañía. Sé
que tanto Naturaleza para todos y MUSA son instituciones de mucha palabra y
compromiso no dudo que han hacer un mejor trabajo para ésta tarea. Comprendo que
nada justifica mi incumplimiento aun así espero que en otro momento podamos
encontrar nuevamente alguna coincidencia.
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Evaluación de la distribución de las agendas 2009 por parte de Naturaleza para
todos
A.C.
Se vendieron 20 agendas en los primeros días de enero del presente año. El total que se
había propuesto distribuir fue de 100 agendas. La diferencia se debió a que la
coordinación del equipo falló y no se pudieron concretar acciones de difusión en tiempo
y forma como se había previsto a inicio del 2008. Los socios de naturaleza para todos
decidieron ya no aceptar la responsabilidad de la difusión por causa de que no fueron
tomados en cuenta durante los meses previos a que llegaran las agendas. Debido a que
la relación con el grupo de mujeres MUSA se mantiene es que aceptamos distribuir
algunas de las que ellas tenían comprometidas un total de 20 agendas a 50 pesos cada
una.
Para las actividades de la distribución de la agenda 2010, acordamos con el Sr. Jordi
Planas comenzar con reuniones con diversas organizaciones sociales de Chiapas para
oír opiniones de cómo lograr una coordinación para las actividades de difusión de fines
del 2009 y principios del 2010.
Información de la distribución de las agendas.
Municipio
La Trinitaria
Las Margaritas
San Cristóbal de las Casas
Total de agendas

Organización

Total
de
distribuidas
Naturaleza para Todos A.C. 20
MUSA A.C.
110
170
300

Agendas

1.- Naturaleza para todos A.C. La Trinitaria, Chiapas.
Cantidad
de Recibió
Destinadas
agendas
20
Naturaleza para todos Trinitaria
A.C.
Total de agendas: 20
Se vendieron a 50 pesos cada una.
2.- MUSA A .C. Las Margaritas, Chiapas.
Cantidad
de Organización que recibió
agendas
14
Delegadas de MUSA
13
Coordinación y Directiva de MUSA
16
Fondo Selva
4
Radio Las Margaritas
5
CDI
7
SEPI
4
TZOMEIXUK
4
FORO (SCLC)
4
CISC (Comitán)
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4
ENLACE (Comitán)
2
Delegación de Gobierno
3
CEDECO
6
Casa de la Cultura
3
Ministerio Público
4
Presidencia Municipal
2
Contadora Carmen
1
Papelería Córdova
2
Instituto de la Mujer
7
Grupo de jóvenes
5
Vendidas
Total de agendas: 110

3.- San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Cantidad
de Recibió
Destinadas
agendas
37
CEVA y
Destinadas a comunidades con los que ellos
JUNAX A.C.
trabajan.
36
Nail Chen
Para comunidades con las que trabajan y
proyecto de educación.
30
Claudia Luz
Evento Digna Rabia D.F. Se vendieron algunas y
otras se entregaron a distintas organizaciones ahí
presentes.
(Adjunto informe realizado por Claudia)
30
Cintya
Destinadas para comunidades con las que
DESMI A.C.
trabajan.
8
Varios
En venta 45 pesos cada una.
29
Varios
Se les hizo entrega de una agenda como obsequio
a
personas que asistieron al evento de
presentación de Enero del 2008.
Total de agendas : 170
Sin más quedo en espera de sus comentarios y/ o anexos que se han de enviar al
presente informe.

Respetuosamente
Equipo Chiapas

c.c.p. MUSA A.C.
c.c.p. Naturaleza para todos A.C.
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3. Fotos de Cuba
Presentació a la Feria del Libro.
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Cuba. Educadors populars

Cuba. Casal Català
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Joel, Coordinador de la
Campanya a Cuba

Habana Radio. La directora Magda Resik.

88

Tècniques de l’Havana Vieja, Elia i Béntica.

Carlomán, Santiago.

89

Armando, director de Cine.

90

Juán Tomás, Capella Guantánamo.

Presidenta de l’assemblea Popular de el Gobierno del Cerro, Havana.
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Pancartes i Cartells de Publicitaris
PANCARTA (versió castellà)
Fem vàries pancartes que es mouen per diverses poblacions per a publicitar la
campanya
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Actes a Girona
L’acte central de presentació de la Campanya es fa a Girona. Els actes de formació i
revisió –oberts a tothom-, per proximitat, s’han fet sovint també a Girona o a la
província. Incloem aquí, la publicitat dels actes que s’han fet a la ciutat aquest curs.
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Presentació a La Mercè
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Actes arreu de Catalunya
Entitats locals i Ajuntaments organitzen els actes de presentació segons la
idiosincràsia de cada lloc. La Comissió col·labora en la distribució de materials,
suggeriment de ponència, materials publicitaris, transport de l’exposició...
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97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Anuncis i articles als diaris
Anuncis que de manera gratuïta hem publicat a diferents diaris i publicacions de
l’àmbit català.
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117

118

Dimecres 10 de desembre de 2008
Commemoració del 60è aniversari de la proclamació dels drets humans
Col·loqui: Alternatives econòmiques i DDHH

El dimecres 10 de desembre del 2008 el Col·lectiu Agenda Llatinoamericana Mundial
d'Arbúcies en col·laboració amb l'Ajuntament d'Arbúcies va convidar al Centre d'Estudis Joan
Bardina a la celebració de la Commemoració del 60é aniversari de la proclamació dels drets
humans.
L'acte es va celebrar a les 9:30 del vespre a la sala d'actes del MEMGA, LA GAVELLA.El
programa va ser el següent:
La Utopia continua.
Presentació de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2009
Passi del DVD "La Moneda telemàtica", del Centre d'Estudis Joan Bardina
Col·loqui: Alternatives econòmiques i DDHHVa començar l'acte, Jordi Pujadas Ribalta
proposant el lema: Cap a un socialisme nou! la utopia continua. Va presentar l'Agenda
explicant que ja fa uns quants anys aquesta Agenda posa en evidència les mancances i enganys
del sistema polític econòmic imperant i moltes persones per quedar convençuts han hagut de
veure com esclatava la crisi d'enguany. Ara doncs, pot ser el moment de fer canvis importants.
Cal buscar una manera de controlar el diner i els que controlen el diner, és a dir s'ha de canviar
el sistema econòmic. Va llegir uns escrits de Pere Casaldàliga, on explica que "cal aprendre del
passat, de no conformar-se i per això mateix, de viure avui i aquí, la sempre i nova Utopia. La
Utopia continua i és un repte. És necessari una economia organitzada de manera que qualsevol
persona o grups de persones pugui accedir a crèdits per poder adquirir els mitjans de producció
que li calen per desenvolupar les activitats que triï. Això implica, l'eliminació de la pobresa, de
l'exclusió social..."
A continuació va llegir un poema del llibre: Usos i costums del món cristià, d'Anselm
Turmeda, musicat per en Raimon, que parla dels diners.
Desprès Marta i Daniel Martí ens recitaren fragments de poesies de Martí Pol també musicats
per Lluís Llac, com: La revolta, Ara mateix... i llegiren un text de Miren Etxezarreta: Sense
excusa per la inacció.La rel de tots els conflictes: religiosos, conquestes etc. sempre en el
darrera fons hi ha el factor econòmic, per tant es va oferir la projecció del DVD "La moneda
telemàtica" que ofereix una proposta per millorar l'economia mundial.
Aquest documental presenta unes propostes que no semblen gaire difícils d'implantar encara
que el poder en principi s'hi oposi. Cal que el poble en prengui consciència i s'exigeixi, com a
consumidors no tenim un poder individual, però sí, col·lectiu. Moltes vegades s'ha hagut de
retirar o modificar actituds per que el poble, ho ha demanat convençut.Es va obrir un petit
debat i es va donar la pàgina web del Centre d'Estudis Joan Bardina per els que volguessin més
informació sobre el tema.
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