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I. Introducció
L’Agenda Llatinoamericana Mundial:
•

L’Agenda es coordina, compila i compagina cada any des de

Panamà i Brasil.
•

Des de Panamà s’envia a més de 30 països, on diverses entitats

s’encarreguen de la seva edició i traducció.
L’edició Catalana
•

L’Agenda és traduïda del castellà i el portuguès des de la

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana – comissió de la Coordinadora d’ONGs
de Girona i l’Alt Maresme, amb seu a Girona.
•

L’edició de l’Agenda 2010 ha comptat aquest any amb 5700

exemplars que s’han distribuït des de Girona cap a la resta de Catalunya i les
Balears.
•

Per a la distribució, la Comissió treballa amb entitats i ONGs de

tot el territori català.. Enguany s’han realitzat unes 50 presentacions.
•

La Comissió edita i crea altres materials per iniciativa pròpia,

que sovint, també s’han “exportat” a altres països: el conte de l’Agenda, el
dvd15 anys de re-evolució , mapes (de la Vergonya i de Peters), calendari
solidari, diversos pòsters i la sèrie Documental “L’Excusa” – de moment amb 2
capítols editats-.
o

Aquest any s’ha grabat i editat el segon capítol de

L’Excusa amb la temàtica de l’Ecologia.
o

S’ha fet una edició catalana de La Carta de la Terra, un

manifest sorgit l’any 1992. Aquesta carta vol posar el marc per un món

més just per a tothom, on es conservin la diversitat natural i cultural del
món.
•

L’Agenda completa i tots els materials pedagògics es poden

descarregar en format digital i de forma gratuïta a través de la pàgina web:
www.llatinoamericana.org

o

Aquesta web s’actualitza periòdicament per tal d’iformar

de totes les novetats en relació a la campanya i, a més, es renova cada
any afegint nous apartats, materials i mecanismes de participació.

L’any 2008 es va engegar un blog de notícies, que pretén ser un

•

referent de notícies llatinoamericanes per tal de fomentar la participació i la
relació amb els països llatinoamericans.

La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
La Comissió treballa amb xarxes d’agermanament, ajuntaments i

o

entitats per tal de fer arribar les Agendes a diferents poblacions
llatinoamericanes, l’anomenada Campanya d’Anada i Tornada.

La Comissió està formada per un grup de voluntaris. Tot i així, hi

o

ha una persona contractada a mitja jornada que assumeix les funcions de la
secretaria tècnica.

II. Dades Bàsiques de la Campanya 2009. Agenda

2010.

A. LEMA DE L’AGENDA 2010
El lema d’enguany és “Salvem-nos amb el Planeta”. A continuació us

reproduïm unes paraules de Pere Casaldàliga, un dels pares de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial, que serviran per introduir el lema de l’Agenda 2010.
“ Fa uns anys no es parlava massa d’ecologia, ho feien poques persones i
sovint eren tractades de derrotistes o bucòliques. Ara, potser ja massa tard, tothom
n’està sensibilitzat, esperonat per les notícies i imatge de desastres naturals i les
previsions pessimistes que ens inunden des dels informatius.

La última gran crisi -herència del capitalisme neoliberal, que ha ignorat
completament el patiment dels pobres i les limitacions de la Terra- ens està ajudant a
obrir els ulls. Estem tractant a la Terra com un tema econòmic i li exigim molts deures
ignorant-ne els drets.

Algunes institucions internacionals ens estan enganyant. La mà invisibles del
mercat no resol els desastres mundials. Com més lliure és el mercat, més real es la fam
dels pobres. Amb dades de la FAO l’any 2007 hi havia 860 milions de persones que
passaven fam, amb dos anys el 2009 ja eren 109 milions més.
L’Agenda no vol ser pessimista, no pot ser-ho. Vol ser realista, comprometre’s
amb una realitat i fer-se seves les causes que promouen una ecologia esperançada i
esperançadora. Aquesta ecologia ha d’incloure tots els aspectes de la nostra vida:
personal, familiar, social, política, cultural religiosa... i totes les institucions polítiques i
socials a tots els nivells: locals, nacional i internacionals.

Es proclama que és possible una altre ecologia en una altra societat humana.
L’Agenda es fa seus dos dels punts del Manifest de l’Ecologia Profunda:
•
viure

El canvi ideològic consisteix en re-valoritzar la qualitat de vida-

situacions

de

valor

intrínsec-

indefinidament el nivell econòmic.
•

més

que

intentar

augmentar

Cal prendre consciència de la diferència que hi ha entre el

creixement material i el creixement personal independent de l’acumulació de
béns tangibles.
Es un utopia absurda? Només utòpicament ens podem salvar. L’arrogància

dels poders, el lucre desmesurat, la prepotència, las claudicacions, ens desanimen; però
nosaltres ens neguem a desanimar-nos, ens neguem a la corrupció, a la resignació. La
Pacha Mama i la Gaia són vives, són vivificadores. Cap estructura de mort podrà amb
la Vida.”
(Pere Casaldàliga)

B. AGENDES EDITADES I DISTRIBUIDES
A Nivell Mundial s’han editat al voltant d’unes 77000 Agendes, en 6 idiomes:
Català (5.700), Castellà (50.000), Portuguès (8.000). Italià (1.500), Anglès

(400) i Francès (200).

Gràfic 1: Agendes Editades per idioma
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La Comissió en distribueix en Català (5.700) i en Castellà (250). De les 6.050
distribuïdes durant el 2009, 3060 han estat comprades per Ajuntaments i
administracions públiques, 2910 per entitats i Associacions locals. Cal remarcar, a
més, la distribució d’Agendes a tots els Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya i
també als membres del Parlament de Catalunya. Així mateix també s’han destinat
10.000 Agendes a la Campanya d’anada i tornada.1

Gràfic 2: Percentatge d'Agendes Ajuntaments/ Entitats
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A part de l’Agenda editada físicament amb paper, també es pot obtenir en
format digital a través de la pàgina web. Al llarg del 2009 s’han descarregat unes 40
Agendes en format pdf.2 corresponents als anys 2009 i 2010.

A més de l’Agenda existeixen materials (vegeu apartat II.C) que
complementen i ajuden a fer arribar el contingut de l’Agenda a diferents grups de

població i d’edat. Aquest any s’ha fet una edició en català de la Carta de la Terra, que
s’ha distribuït gratuïtament en format paper i s’ha posat a disposició de tothom en

1

Els Ajuntaments que ho desitgen, subvencionen la distribució d’Agendes en algun dels països
llatinoamericans, en els quals hi ha contraparts o agermanaments.
2
També es pot veure article per article en format digital però no queda comptabilitzat com a descàrrega.

55000

format digital a través del web. S’han editat 5000 exemplars, dels quals se n’han
distribuït uns 3000 durant la campanya.
També ha sortit a la llum el segon capítol de la sèrie documental L’Excusa,

dedicat a l’Ecologia (vegeu aparta IV C.2), se n’han distribuït 30 còpies tot i que el
vídeo està penjat a Internet.

C. PRESENTACIONS DE L’AGENDA 2010
S’han realitzat un total de 50 presentacions a diferents poblacions catalanes.
D’aquestes 37 a la Província de Girona, 10 a Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a Lleida.
Aquest any hi ha hagut un total de 8 noves poblacions que s’han adherit a la

Campanya realitzant una presentació a nivell local.

La presentació que organitza a la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana a la

ciutat de Girona, va tenir lloc el dia 28 d’Octubre, dins del programa oficial de Les

Fires de Sant Narcís. Es va dur a terme al museu del Cinema (canviant l’emplaçament
respecte altres anys) i l’acte va consistir en:
•

Dues ponències: Dani Boix, Doctor en Biologia i membre

de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, i Francisco Mena
Sandoval, politòleg partícip en el procés de pau de El Salvador.
•

Estrena del segon capítol de la sèrie Documental Excusa,

dedicat a l’Ecologia.
•
•
Decreixement
•

Acompanyament musical de Kathia Evoghli.

Entrega de premis del I Concurs a la Difusió del
Benvinguda i clausura a càrrec del director del Museu

del Cinema i la Regidora de Cooperació de l’Ajuntament de Girona.
D. MATERIALS COMPLEMENTARIS
Calendari. Cada any es trien 12 efemèrides (una per mes) i s’edita un

calendari que es distribueix gratuïtament juntament amb l’Agenda. En els seus orígens,

6 efemèrides provenien de Nicaragua i 6 de Catalunya. Aquest any, s’ha modificat
aquest procés i les efemèrides han estat totes proposades mitjançant un procés de
participació i socialització entre diferents entitats catalanes.

En format paper només s’ha editat en Català, tot i que per a la propera
campanya hi ha previst d’editar també la versió en espanyol.
Llibre formatiu: Com Salvar-nos amb el Planeta. De Joan Surroca i Sens,

tracta la temàtica ambiental d’una manera constructiva i amena, aportant solucions
que qualsevol persona pot adoptar en la seva vida quotidiana. És un material per
completar i ampliar el contingut de l’Agenda 2010. El llibre compta ja amb dues
edicions, una de 2000 exemplars i una altra de 500.
Carta de la Terra. Ja existien diferents edicions en català de la Carta de la
Terra. S’ha fet una edició de 5000 exemplars que s’han distribuït de manera gratuïta.
És un manifest que va sorgir a la cimera de Río de Janeiro l’any 1992, i posa les bases

perquè la Terra sigui un espai sostenible ambientalment, socialment i econòmicament
parlant.

Documental en DVD “15 anys de re-evolució”. El 2006 es van editar un

miler de còpies d’aquest documental sobre la història i el sentit de l’Agenda
Llatinoamericana. Aquest any s’ha dut a terme una revisió i actualització d’aquest
material.
Sèrie Documental Excusa Capítol 2. Durant el període 2009/2010, s’ha
gravat i editat el segon capítol de la sèrie documental l’Excusa. El segon capítol amb el

títol de L’Ecologia, encaixa perfectament amb el lema d’enguany i exposa diferents
aspectes i perspectives sobre aquest tema que està de rabiosa actualitat.
Conte de 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 alumnes d’educació infantil

i primària i un dvd del conte. Aquest recurs adquirir per mitjà del web de l’Agenda, i a

més, durant aquest curs, se n’ha fet difusió a diverses escoles de Girona ( mitjançant
l’Ajuntament) i a la xarxa d’escoles Maristes de Catalunya.
Mapa de la vergonya i mapa Peters. Aquests mapes (editats en dimensió
pòster) posen en relació diferents dades mundials del PNUD ( Pla de Nacions Unides
per al Desenvolupament) comparant els països amb dades més extremes. El mapa de la

vergonya -5.000 mapes editat el 2006- compara dades de l’ONU entre països que
presenten extrems.

Cd Audio amb dramatitzacions de temes de l’Agenda. 500 cd’s pensats com a
recurs didàctic per a emissions radiofòniques, especialment de Centreamèrica.
Exposició de l’Agenda. L’exposició està formada per 16 plafons explicatius de

la història de l’Agenda. Aquest any ha visitat 7 poblacions i és un recurs adient per fer
una aproximació visual a la trajectòria de l’Agenda

Posters. La Comissió de l’Agenda ha editat dos pòsters que pengen a les parets
de moltes escoles i institucions. Un és el del Darrer Discurs de Charles Chaplin i l’altre

un pòster explicatiu sobre el Deute Extern.

Plana web. A la nostra plana web www.llatinoamericana.org informem de

les activitats relacionades amb la campanya a més de servir de pont per a penjar els
materials complementaris de l’Agenda. La voluntat de la Comissió és distribuir el
material per a que arribi al màxim de públic possible, per això facilitem l’accés a
aquest recursos per mitjà del web.
Seguint la línea oberta l’any 2008, s’ha continuat el procés de renovació de la
pàgina web. Com a novetats destacades s’hi ha afegit un apartat per al debat i la
participació de manera virtual: el Fòrum, i a més, s’ha ampliat l’apartat destinat a la

Campanya d’Anada i Tornada per fomentar l’intercanvi i l’actualització d’informació
de les contraparts llatinoamericanes.
Així mateix també s’ha renovat i millorat la guia per a les presentacions.
Aquesta és una eina de vital importància per mantenir el contacte tan amb

les entitats vinculades a l’Agenda a Llatinoamèrica, com amb les entitats

organitzadores de les campanyes locals, és per aquest motiu que cal que sigui una eina
dinàmica, accessible i on hi tinguin cabuda totes les informacions i materials de la
campanya.
El bloc de l’Agenda. En el camp virtual, s’ha continuat amb el projecte
engegat l’any passat d’un bloc de notícies que segueixen la filosofia de l’Agenda i fan
referència als països llatinoamericans. El nombre de notícies ha augmentat, així com la
freqüència en què es publiquen. El següent pas és ampliar la xarxa de col·laboradors
per convertir-lo en un referent llatinoamericà.
Power-Point d’Anada i Tornada – Vídeo del viatge realitzat a Cuba durant la

Campanya 2009 on es visibilitza la feina que fa la contrapart i es mostra la campanya
del l’Agenda.

Audiovisual l’Excusa. Capítol 1: La democràcia Aquest projecte d’una sèrie
documental de 13 capítols sobre temes relacionats amb

necessitat de crear una eina de formació per a tots els públics.

l’Agenda sorgeix de la

El primer capítol d’aquesta sèrie documental està editat des del 2008. Aquest

capítol que porta per títol La Democràcia pretén explicar de manera amena i senzilla

els valors d’aquesta.

Segon capítol de la Sèrie Documental Excusa: L’Ecologia .L’ecologia vista des
de diferents vessants i explicant-ne les línees principals de manera amena i apta per a

tots els públics. Aquesta és la segona producció dels 13 capítols que han de compondre

la sèrie. Aquest segon capítol està disponible a la pàgina web de l’Agenda
Llatinoamericana i es distribueix de forma gratuïta a qui el demana.

E. ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE L’AGENDA
La Comissió és un grup de voluntaris. Per dur a terme les gestions

administratives hi ha una persona contractada a raó de 20 h setmanals.

La Comissió s’organitza al voltant de diferents grups de treball, o
subcomissions.
Una de les quals és la Permanent, on es couen i es maduren les decisions de la

Comissió. Per tal de fer compatible el procés de participació i la distància que a
vegades separa a les persones interessades en l’Agenda de la ciutat de Girona, s’han
obert mitjans de participació virtuals com el Fòrum (explicat a l’apartat D). La
Permanent està composta per un coordinador, un secretari, un tresorer i 11 vocals.
Una altra subcomissió és l’encarregada de l’Edició de l’Agenda. Un grup

d’uns 9 voluntaris, alguns d’ells pertanyents també a la Permanent s’encarreguen de la

traducció i revisió del text que arriba de llatinoamèrica. S’està consolidant aquest grup
per establir un sistema pràctic i funcional evitant revisar cada any els mateixos errors.

Un altre grup seria el de l’Excusa/ Sant Daniel, aquest va ser un grup de

debat enfocat a la sèrie documental l’Excusa, on es divulgava tot allò relatiu a les idees
que es volien treballar en els capítols a editar i com es volien treballar. Ara les tasques

que resten, més relacionades amb les entrevistes, l’edició i muntatge de vídeo, es
redueix a un grup de dues persones que són les encarregades de fer aquesta feina.

Un grup de treball important dins la Comissió, és el grup que s’encarrega
d’organitzar i dur a terme un curs sobre l’Agenda Llatinoamericana a la Universitat de
Girona. Aquest any 2010 a diferencia del 2009 es preveuen dues línees de treball a la

Universitat. La primera és amb mestres i docents que es reuneixen de forma
bimensual,

per

Llatinoamericana.

debatre,

aprofundir

i

idear

nous

materials

de

l’Agenda

La Segona línea del curs va dirigida a estudiants de Magisteri, tal com es va
realitzar durant el curs 2009.
La Comissió d’Anada i Tornada s’encarrega d’articular la campanya de

l’Agenda a Llatinoamèrica. La campanya d’Anada i Tornada vol retornar l’Agenda al

lloc d’on neix. Com? Donant suport a la campanya de diversos països

llatinoamericans: Nicaragua, El Salvador, Perú, Mèxic, Brasil, Guatemala, Hondures, i
Cuba. Aquest any, a més, també s’ha afegit Costa Rica a la campanya. Els membres de

la Comissió es reuneixen durant l’any per distribuir el pressupost destinat a aquesta
part de la campanya, i fer un seguiment de les campanyes als diferents països. També
es prepara el viatge anual a centreamèrica (a càrrec dels desplaçats) per compartir la
campanya, fer-ne el seguiment i enfortir vincles.

El bloc va néixer l’any passat amb la idea de difondre les notícies alternatives
o des d’un enfoc diferent al que se’ls dona als mitjans de gran difusió. Promovent
alhora pàgines webs i creant xarxes, amb l’objectiu final de legitimar al màxim les
noticies del bloc. Es tracta d’un bloc de notícies generals i 23 blocs més, un per cada

país Llatinoamericà. L’objectiu de la Comissió és trobar un grup, el més gran possible
de persones, per tal que gestionin aquests blocs amb una freqüència regular.
F. DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA
La Campanya es divulga i es difon a diferents mitjans de comunicació locals i

nacionals. (Vegeu annex VII- Difusió de la Campanya i Premsa relacionada).
G. 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 donen suport a la Campanya per mitjà
d’entitats conegudes o poblacions agermanades. Les agendes es distribueixen a través

de contactes en aquests països i a través d’una delegació que es desplaça anualment (a
càrrec dels desplaçats) als països.

S’ha treballat amb els següents països: Mèxic (Chiapas i DF), Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, Brasil, Cuba, El Salvador i Perú; on s’han donat suport per a

l’edició d’unes 10.000 agendes .
A continuació detallem les activitats realitzades als diversos països de Centre
Amèrica on els membres de la Comissió han viatjat enguany. Les activitats estan
detallades per països i per dates.
Enguany s‘ha millorat l’Apartat d’Anada i Tornada a la nostra pàgina web, de

manera que s’ha anat actualitzant amb notícies per fer un seguiment de la Campanya i
motivar la participació de tots els col·lectius implicats en aquesta.
H. PREMI A LA DIFUSIÓ DEL DECREIXEMENT

Igual que en la Campanya passada, aquest any des de la Comissió de l’Agenda

s’ha proposat un concurs a nivell mundial.

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.

Amb aquest premi, des de la Comissió, es premiarà amb 500 euros a aquella
persona, col·lectiu o entitat que millor difongui mitjançant escrits, cursos, conferències
o elaboració de material pedagògic, els principis del decreixement. A mes també es
contempla la possibilitat d’un premi accèssit.

El concurs publicat a l’Agenda 2009, va comptar amb 12 participants, 9 de

Catalunya, 1 de França i 2 de Cuba.

El guanyador ha estat la Xarxa pel Decreixement de Catalunya. També s’han
atorgat dos accèssits, un per a la Revista Illa Crua i l’altre per CRIC (Centre de Recerca
d’Informació i Consum).
A continuació reproduïm el díptic de la convocatòria d’enguany.

III. Materials i eines Pedagògiques de la Campanya
2009 (Agenda Llatinoamericana 2010).

A1. Portada i Contraportada

Imatge 1. Portada Agenda 2010
Imatge 2. Contraportada Agenda 2010

El lema és nou i desesperadament urgent. Acabem
de descobir la Terra, el nostre Planeta, com la casa
comuna, la única que tenim, i estem descobrint que
som una unitat indissoluble de relacions i dde futur.
L’ecologia profunda, integral, ha d’incloure tots els
aspectes de la vida personal, familiar, social,
política, cultural, religiosa… i totes les institucions
polítiques i socials han de fer el programa
fonamental seu “el salvament del Planeta”. Urgeix
crear, estimular, potenciar en totes les religions i
humanismes una espiritualitat “profunda i total” de
signe positiu, d’actitud profètica en l’alliberament.
S’imposa una nova relació amb la natura. Volem
viure aquest kairós ecològic de militància mística
amb el Déu de tots els noms i totes les utopies.
Pere Casaldàliga

A2. Articles
Aquest any l’Agenda conté 43 articles escrits per diversos autors d’arreu del
món. Entre aquests s’hi troben els escrits premiats pels premis convocats a l’Agenda
2009.

Alguns d’aquests autors sónm Evo Morales (Bolívia), Leonardo Boff, Frei Betto

(Brasil), Luis Diego Cascante (Costa Rica), Sílvia Ribeiro (Urugay), Juan Jacobo Tancara
Surroca.

Chambe (Xile). També hi ha dos articles d’autors catalans: Dani Boix i Joan

A3. Dia a dia: Efemèrides

A l’Agenda s’hi poden trobar efemèrides i fets importants que han succeït
cada dia. També hi ha el santoral diari (quan hi ha diferències entre el catòlic i el
protestant, aquest últim va en cursiva). Des de la Comissió s’hi afegeixen efemèrides

pròpies dels països catalans, així com les que s’han anat incorporant al calendari
solidari en els darrers anys.

Imatge 4. Pàgina d’efemèrides de l’Agenda

A4. Altres pàgines
A l’Agenda també s’hi poden trobar propostes de concursos provinents
d’arreu del món. Des de la Comissió es proposa el Concurs del Decreixement, ja
explicat a la pàgina 9.

Imatge 5. Premi a la Difusió del
Decreixement
Imatge 6. Convocatòries d’altres concursos

B. Calendari Solidari 2010
Des de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana es crea cada any un
calendari on es recorda un fet significatiu de cada més de l’any. Fins aquest any el

calendari s’elaborava conjuntament amb Nicaragua, però aquest any s’ha optat per

proposar totes les efemèrides des de Catalunya a través de la participació de les entitat
vinculades a la Coordinadora d’ONGs de les Comaques Gironines. La versió en paper
s’ha editat només en català i es distribueix gratuïtament.

Per a la propera campanya es vol preparar la versió castellana en format

digital.
De cares a futures edicions s’està plantejant implicar-hi de nou les

contraparts llatinoamericanes.

Imatge 7. Calendai Solidari 2010.

C. Materials de nova creació
C1. La Carta de la Terra

Ja existien diferents edicions en català de la Carta de la Terra. S’ha fet una
edició de 5000 exemplars que s’han distribuït de manera gratuïta. És un manifest que

va sorgir a la cimera de Río de Janeiro l’any 1992, i posa les bases perquè la Terra
sigui un espai sostenible ambientalment, socialment i econòmicament parlant.

Imatge 8. Portada de la Carta de la Terra

Imatge 9. Carta de
la Terra

C2. Segon capítol de la Sèrie Documental Excusa: L’Ecologia.
L’ecologia vista des de diferents vessants i explicant-ne les línees principals

de manera amena i apta per a tots els públics. Aquesta és la segona producció dels 13
capítols que han de compondre la sèrie. Aquest segon capítol està disponible a la

pàgina web de l’Agenda Llatinoamericana i es distribueix de forma gratuïta a qui el
demana.

Imatge 10. Excusa, Segon Capítol

D. MATERIALS JA EXISTENTS
D1. Exposició de l’Agenda.
Aquesta exposició es compon de 16 plafons informatius sobre el naixement i

la història de l’Agenda Llatinoamericana. Aquest any ha visitats les poblacions de ( en
alguna població s’ha exposat en més d’una entitat):
•

Figueres

•

Vidreres

•

Sant Feliu de Guíxols

•

Olot

•
•
•

Salt

Girona

Pineda de Mar

Imatge 11. Plafó de l’Exposició

D2.El Conte 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, als pares i professors.

Imatge 12. Imatge del Conte de Don Paulo

D3. El Mapa Peters
Aquest mapa en format pòster mostra una projecció més ajustada a les
dimensions dimensió real del territoris. Incorpora un llistat de països classificats
segons el seu desenvolupament. (Reproduït a continuació).
D4. El Mapa de la Vergonya
Mapa que, a través de la simplificació, busca la crítica a partir de la
comparació de dades bàsiques del desenvolupament en països diferents. Aquest any se
n’ha editat una nova versió amb més dades. Aquesta ha estat encarregada per la

Generalitat de Catalunya i serà distribuïda a les escoles com a recurs educatiu i
pedagògic.. El Departament distribueix 2.750 exemplars i la Comissió 7.250.
(Reproduït a continuació).

D5. 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.
documental.

Aquest any 2009, s’ha dut a terme una síntesi i actualització del

D6. Pòsters
•

El darrer discurs

•

El deute extern

(Reproduïts a continuació)

D7. L’Excusa Capítol 1 . La Democràcia.

Aquest projecte d’una sèrie documental de 13 capítols sobre temes

relacionats amb l’Agenda sorgeix de la necessitat de crear una eina de formació per a
tots els públics.
El primer capítol d’aquesta sèrie documental està editat des del 2008. Aquest

capítol que porta per títol La Democràcia pretén explicar de manera amena i senzilla
els valors d’aquesta.

D8. Pàgina web.

Com a entitat apostem cada vegada més per una distribució dels recursos de

manera gratuïta i sostenible a través de la nostra pàgina web. Per tal de mantenir-la
eficaç i pràctica s’actualitza i es renova en cada nova campanya, aquest any s’hi ha
afegit els apartats següents:
¾

Un fòrum.

¾

Espai pel curs de la UdG.

¾

Espai per cada un dels països d’Anada i Tornada.

¾
¾

Els nous materials.
S’ha

presentacions.

ampliat

A continuació en podeu veure unes imatges.

la

pestanya

de

la

guia

de

Aquestes són les estadístiques anuals (de gener a desembre del 2009)cde la

web de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana:

D9. El Bloc
El bloc va néixer l’any 2008 amb la idea de crear un espai per notícies
alternatives o donar més rellevància a aquelles que no es tracten en els mitjans
tradicionals.
Hi ha un bloc amb notícies generals i 23 blocs per cada un dels països
llatinoamericans. El nombre de notícies s’ha incrementat durant el 2009, així com el

nombre de visitants. El punt que queda pendent és el nombre col·laboradors. La idea és
fer una xarxa amb col·laboradors que vulguin responsabilitzar-se d’un país o bé d’un
mitjà de comunicació i que s’encarreguin d’actualitzar el bloc amb una certa
periodicitat.

A continuació us reproduïm la pàgina principal del bloc que podreu

consultar a www.llatinoamericana.blogspot.com

IV. Campanya de Sensibilització a Catalunya
A. Relació de Presentacions i estadístiques

Numeració

Població

Data

1

Sabadell

17
d’Octubre

2

3

4

Barcelona
INTRESS
Barcelona
Jornada
d’Ecodiversitat

Girona.
Museu del
Cinema

16
d’Octubre

28
d’Octubre

Argentona

22 de
Desembre

6

Girona.
Fundació Valvi

16 de
Desembre

7

Avinyonet

10 de
Desembre

Malgrat de
Mar

9

10
11

L’Escala

Calella de
la Costa
Cassà de la
Selva

Pro-Educart

Acte
Presentació
de Francisco
Mana Sandoval i
Jordi Planas

20
d’Octubre

5

8

Organitzadors

11 de
Desembre

27 de
Novembre
25 de
Novembre
28 de
Novembre

UOC
Presentació
de Francisco
Ajuntament
Mena Sandoval,
de Girona i
Dani Boix,
Comissió de
música de
l’Agenda
Kathia Evoglhi i
Llatinoamericana
presentació del
Segon capítol de
l’Excusa.
Presentació
Justícia i Pau
de Joan Surroca.
Presentació
Fundació Valvi de Joan Surroca i
lectura de Contes
Consell
Presentació
Parroquial i
d’Esteve Robleda
Ajuntament
I Jordi Roig
d’Avinyonet
Justícia i Pau
Malgrat de Mar I
Presentació
Parròquia de Sant
de Joan Surroca.
Nicolau
Càritas
Parroquial i
Presentació
Ajuntament de
de Joan Surroca.
l’Escala
Fundació
Presentació
Vivint i Ajuntament a càrrec de Josep
de Calella
Maria Terricabres
Xocolata per
Emmarcada
tots
dins el festival

13

La Bisbal
d’Empordà

9 de
Gener de
2010

Comissió de
Solidaritat i
Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà

Puig d’Arques
Presentació
a càrrec de Dani
Boix i Anna Prats
(biòlegs).
Marc Plana
i passi del
Documental
L’Excusa.

14

Barcelona.
Cooperativa
Cultural
Rocaguinardó

1 de
Desembre

Cooperativa
Cultural
Rocaguinardó

Presentació
a càrrec de Jordi
Planas

12

15

16

17

Quart

Manlleu

Barcelona.
Seu de Justícia i
Pau

Olot

11 de
Desembre

Quart Solidari

Ajuntament de
Manlleu, CCOO
26 de Pensionistes,
Novembre Comissió de
l’Agenda
Llatinoamericana
Justícia i Pau,
26 de
Araguaia i COR
Novembre
Barcelona
Escola del
territori i Centre per
18 de
la Sostenibiliat i
Novembre
Consell Municipal
de Cooperació.
19 de
Desembre

18

Figueres

IAEDEN

19

Girona.
Centre Cívic
Santa Eugènia

26 de
Centre Cívic
Novembre Santa Eugènia

20

Girona.
Centre Cívic
Sant Narcís

28 de
Centre Cívic
Novembre Sant Narcís

21

La Cellera
de Ter

11 de
Macenes de
Desembre Vida

22

Caldes de
Malavella

9 de
Gener

23

Salt

24

Blanes

Respresentació
del Conte

28 de
Ajuntament de
Novembre Salt
28 de

Presentació
de Jordi Planas i
Joan Godayol
(bisbe mèrit)
Presentació
a càrrec de Dani
Boix.
Passi del
Documental
Excusa.
Presentació
a càrrec de Joan
Surroca
Lectura
d’articles i passi
del Documental
Excusa.
Lectura
d’articles i
presentació de
Pep Plana.
Passi del
documental La
Copa i
presentació de
Jordi Planas
Comissió
de l’Agenda de
Caldes
Presentació
a càrrec de Joan
Surroca.
Presentació

Novembre

25

Palamós

Ajuntament de
25 de
Palamós, Priode i
Novembre
Palamós Solidari

26

Girona.
Escola d’Adults.

17 de
Escola
Desembre d’Adults de Girona

27

Salt.
Escola d’Adults
de Salt

15 de
Escola
Desembre d’Adults de Salt

28

Salt. Radio
Amèrica

15 de
Desembre

29

Reus

30

Sant Feliu
de Guíxols

31

Manresa

Radio Amèrica

Ajuntament de
Reus, Consell
Internacional de
5
Solidaritat i
Novembre
Cooperació, Cultura
i Societat, Centre de
Lectura.
Comissió de
24
l’Agenda de Sant
Octubre
Feliu
Associació
Josep Maria Cunill
17 de Solà, Justícia i Pau
Novembre Manresa, Consell de
Solidaritat de
Manresa

32

Saragossa

23,24
Comitè Oscar
i 25 de
Romero de
Setembre
Saragossa

33

Granollers

8
Setem i
Octubre de Ajuntament de
2009
Granollers

34

Torroella
de Montgrí

35

Girona.
Parròquia de

9
Comissió Nord
Octubre de
Sud
2009
21 i
Parròquia de
22 de
Sant Pau

a càrrec de Mn
Jesús Calm.
Presentació
de Joan Surroca i
Experiència
Solidaria d’uns
Palamosins a
Perú
Presentació
a càrrec de Pep
Plana i Josep
Vila.
Presentació
a càrrec de Joan
Surroca.
Presentació
a càrrec de Joan
Surroca.
Presentació
de Xavier
Joanpere, Sergi
Saladé i Joan
Surroca.
Presentació
de Francesc
Lozano
Presentació
de Josep Maria
Matas i Perelló
Projecció
HOME, Xerrada
de Merche Mas
Soler, Taula
rodona de Religió
i Ecologia.
Presentació
de Xevier
Báscones, Jordi
Planas i Xavier
Marí
Presentació
de Joan Surroca i
Jordi Planas
Presentació
de Flora Ridaura

Sant Pau

36

37

Novembre

Barcelona.
Centre Joan
Bardina

14 de
Centre Joan
Novembre Bardina

Alaró
(Mallorca)

Drets Humans
Mallorca i Comissió
13 de
de l’Agenda
Novembre
Llatinoamericana de
Mallorca

38

Videreres

Del 9
al 15 de
Novembre

39

Mataró

19 de
Ajuntament de
Novembre Mataró

40

Amer

13 de
Novembre

41

Breda

Assosicació de
14 de
veïns i vilatants de
Novembre
Breda

42
43

44

45
46

La Selva
del Camp
Pineda de
Mar
Sant Hilari
Sacalm
Girona.
UGT
Santa
Margarida de
Montbui

Convivere

15 de
Justícia i Pau
Novembre
Del
Col·lectiu per
19 al 21 de la Pau de la
Novembre parròquia
Joves per
20 de
l’Agenda a Sant
Novembre
Hilari
20 de
Novembre

UGT Girona

10 de
Novembre

COR Baula

47

Llagostera

14 de
Llagostera
Gener
Solidaria

48

Parlavà

15 de
Comissió de
Gener
l’Agenda de Parlavà

49

Girona

6 de
desembre

50

Llagostera

6 de
juny

Presentació
Jordi Pujades,
entrega d’un
excèssit del I
Premi de Difusió
del Decreixament
Presentació
de Jordi Planas,
Toni Esteve,
Mabel Bustelo
(Greenpeace)
Exposició
de l’Agenda i
Presentació Jordi
Planas
Presentació
de Jordi Planas,
Presentació
de Joan Surroca.
Passi de fotos.
Presentació
de Jordi Pujades i
15 anys de Reevolució.
Presentació
Arcadi Oliveras
Presentació
de Jordi Planas
Passi de
l’Excusa i
presentació de
Marc Planas
Presentació
de Jaume Soler.
Lectura
d’articles.
Presentació
a càrrec d’Albert
Ruhí (biòleg)
Presentació
a càrrec de Jordi
Planas

Centre cívic
Palau
Edifici de
l’estació

Assemblea
inici de
campanya

Sant
Tomàs

51

22
Desembre

Rectoria de
Sant Tomàs

52

Arbúcies

5 de
Febrer

53

Salt

26 de
Hospital
setembre
Santa Caterina

54

Sant
Tomàs de
Fluvià

13 de
març

Rectoria de
Sant Tomàs

Presentació
a càrrec de Jordi
Planas
Presentació
a càrrec de Jordi
Pujades.
Jornada de
reflexió/ debat
que dóna inici a
la campanya
2009, Agenda
2010.
Acte
d’assemblea
final de la
campanya 2009,
Agenda 2010.

NOTA:
1. ( Les caselles subratllades: Localitat on es s’ha realitza per primer cop una
presentació).
2. ( Les caselles en negreta: Presentació organitzada per la Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana).
3. ( Les altres han estat organitzades per els membres de les campanyes
locals.

Estadístiques
Les presentacions tenen lloc durant els mesos de Setembre, Octubre, Novembre,
Desembre i Gener en distribución gairebé Gaussiana, amb el pic màxim el mes de
Novembre.
Presentacions per mesos

Numero de
Presentacions

30
25
20
15
10
5
0
Setembre

Octubre

Novembre
Mesos

Desembre

Gener

La majoria de presentacions estan organitzades per una o més entitats. D’altres
estan organitzades per entitats en col·laboració amb l’Ajuntament i poques només pels
ajuntaments.

Organitzadors de les presentacions

Número de
presentacions

30
25
20
15
10
5
0
Entitat/s

Ajuntament

Entitat/s+ Ajuntament

Altres

Qui organitza?

B. La Campanya en fotografies
A continuació es presenten una selecció de fotografies d’alguns dels actes de
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2010 que s’han realitzat en diferents
poblacions i/o entitats durant la Campanya 2009.

Altres actes:
La Comissió de l’Agenda organitza altres actes com són les Assembles per donar
a conèixer, debatre i decidir amb tota la gent implicada en la Campanya, la Jornada de
reflexió on es presenta i s’aprofunditza amb el lema anual de la Campanya, els curs
realitzat enguany a la UdG o altres fires i trobades.

C. Comunicacions i mailing
C1. Inici Campanya Ajuntaments
Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidaries.org

Benvolgut/da:

"Salvem-nos amb el Planeta”
Escrivim per a presentar-vos el lema de l’Agenda 2010 i l’inici de la Campanya 2009.
Enguany, 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 (3,00 euros)

•

15 anys de Re-evolució, (3,00 euros)

•

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.

• Com a novetat aquest any també es pot demanar una edició en Català de la Carta de la Terra,
que es distribuirà gratuïtament a aquelles entitats que la demanin

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 tardBarcelona
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:
www.llatinoamericana.org, o bé a llatinoamericana@solidaries.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.
La Campanya té la referència 2034. 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, 2 de Juliol de 2009.

C2. Carta Assemblea Inicial
COMISSIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA
c/ Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
www.llatinoamericana.org

Benvolguts/des,
Us escrivim per convidar-vos a l’Assemblea de inicial de la Campanya de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2010.
Tindrà lloc

El dia: Dissabte 6 de Juny.

A l’hora: A partir de les 10.00 h fins a les 13.00 (aprox)
Al lloc: A l’oficina de l’Estació de Llagostera

L’ordre del dia serà el següent:
• Lectura i aprovació de l'Acte Anterior
• Campanya de l'Agenda 2010:
oPressupost
oAgenda 2010
oJornada Salt
oActe inicial de presentació de campanya (28 Octubre,
confirmar)
oAvaluació qualitat de les presentacions
• Group google
• Nous materials:
• Comissions:
oExcusa
oMaterials
oBloc
oAnada i Tornada
• Llistat de tasques a realitzar
• Precs i preguntes
L’assemblea és oberta a tothom.
Ens agradaria comptar amb la vostra presència i participació per a fer cada cop la
Campanya més participativa.

C3. Carta d’invitació a l’Acte de Girona
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 2010, que té com a lema “Salvem-nos amb el
Planeta”.

Lloc:

Museu del Cinema

Dia:

Dimecres 28 d’Octubre

Hora:

19,30 h

Aquest any intervindran en l’Acte Dani Boix, Doctor en Biologia i membre de
la Comissió Permanent de l’Agenda Llatinoamericana., Francisco Mena
Sandoval, politòleg partícip al procés de pau a El Salvador com a membre del
FMLN.
A més s’estrenarà del segon capítol de la serie documental “L’Excusa” dedicat a

l’Ecologia.
Tot amb l’acompanyament musical de Katy Evoglhi
Serà una bona ocasió per a trobar-nos, us hi esperem.
Cordialment,

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

C4. Assemblea final de Campanya

Comissió Agenda llatinoamericana
C. Sta Eugènia, 17. 17005 Girona
972 219 916
llatinoamericana@solidaries.org
www.llatinoamericana.org

Benvolguts/des,
Us escrivim per convidar-vos a l’assemblea de final de Campanya de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2010.
Aquest any, la celebrarem a Sant Tomàs de Fluvià el dissabte 13 de març del 2010

HORA:

LLOC: Sant Tomàs de Fluvià
10h

Aprofitarem l’ocasió per celebrar que ja s’està preparant l’Agenda número 20.
Desprès hi haurà un dinar i una sobretaula amb tots aquells que han format part de
l’Agenda durant aquest 20 anys. Per això en aquesta ocasió l’assistència s’ha de confirmar

abans del 5 de març.
A més, 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.
L’ordre del dia serà el següent:
1.Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2.Estat de comptes
3.Valoració de la Campanya
4.Informacions i propostes per a la propera campanya de l’Agenda
5.Materials pedagògics de suport a la campanya
6.Campanya d’Anada i Tornada
7.Precs i preguntes.
L’assemblea és oberta a tothom. Podeu comunicar la vostra assistència al mail
llatinoamericana@solidaries.org o bé al telèfon 972 21 99 16.

Salutacions cordials,

Jordi Planas, Coordinador Agenda Llatinoameicana

Convocatòria per a l’acte d’assemblea final dirigida als membres històrics en la
trajectòria de l’Agenda Llatinoamericana i als qui convidàvem a participar d’una
manera especial.

Comissió Agenda llatinoamericana
C. Sta Eugènia, 17. 17005 Girona
972 219 916
llatinoamericana@solidaries.org
www.llatinoamericana.org

Benvolguts/des,

Us escrivim per convidar-vos a l’assemblea de final de Campanya de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2010.
Aquest any, la celebrarem a Sant Tomàs de Fluvià el dissabte 13 de març del 2010.

LLOC: Sant Tomàs de Fluvià
HORA:

10h

Aprofitarem l’ocasió per celebrar que ja s’està preparant l’Agenda número 20.
Desprès hi haurà un dinar i una sobretaula amb tots aquells que han format part de
l’Agenda durant aquest 20 anys. Es per aquest motiu que et demanem la vostra participació
activa i us preguntem:

-

Què ha estat per tu la campanya de l’Agenda Llatinoamericana?

-

Com voldries que fos a partir d’ara?

Convidant-te a compartir aquest moments tan especials de celebració de la nostra
trajectòria com a entitat vinculada a la solidaritat, i et proposem llegir un petit text (no més
de dos minuts) davant dels assistents per tal de recordar plegats les experiències viscudes. Si
no poguessis assistir a l’assemblea et demanem que ens facis arribar igualment aquestes
reflexions personals sobre la trajectòria de l’Agenda Llatinoamericana per tal que siguin
llegides entre els assistents.

Igualment et preguem confirmis la teva assistència abans del 5 de març.

A més, com ja sabeu, l’assemblea és 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, també, amb la teva
presència i participació.
L’ordre del dia serà el següent:

8.Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
9.Estat de comptes
10.

Valoració de la Campanya

11.

Informacions i propostes per a la propera campanya de l’Agenda

12.

Materials pedagògics de suport a la campanya

13.

Campanya d’Anada i Tornada

14.

Precs i preguntes.

L’assemblea és oberta a tothom. Podeu comunicar la vostra assistència al mail
llatinoamericana@solidaries.org, al telèfon 972 21 99 16 (tardes) o al Facebook de l’Agenda.

Salutacions cordials,

Jordi Planas,

Coordinador Agenda Llatinoamericana.

2010
V. Campanya d’Anada i Tornada
A. Dades bàsiques
La Campanya d’Anada i Tornada de l’any 2009 s’ha recolzat total o parcialment
en els següents països:
• Mèxic (Chiapes i DF)
• Guatemala
• El Salvador
• Honduras
• Nicaragua
• Costa Rica
• Perú
• Brasil
• Cuba
Les contraparts envien durant els mesos de Març a Maig els projectes. La
Comissió d’Anada i Tornada es reuneix i distribueix la partida pressupostaria entre els
diferents contraparts.

La promoción de la Agenda
Latinoamericana en Chiapas.

Quan es van realitzant activitats es demana a les contraparts que enviïn fotografies
dels actes així com una breu descripció. Es va penjant a la pàgina web a l’apartat
d’Anada i Tornada.
Un cop finalitzada la campanya, se’ls demana un informe final amb les
característiques i valoracions de la Campanya, així com la relació de factures.
Tot i les dificultats, la valoració del 2009 és força positiva, tant pels terminis
establerts com pels objectius que presentava la Campanya. Tot i aixó, per a la propera
Campanya
2010 s’ha preparat un document model, per a realitzar els informes de les
contraparts, més senzill i entenedor.
A continuació s’adjunten un exemple de projecte i d’informe (Apartat B) i una
representació de les fotografies de la Campanya (Apartat C). Editor: M. Phil. Máximo A. García Millán
Comisión de la Agenda en Chiapas
B. Exemple d’informe elaborat per la contrapart.
10/02/2010
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Agradecimientos

Q

ueremos iniciar agradeciendo a todos aquellos grupos y colectivos
que generan la posibilidad y que le dan sentido a proyectos como la
agenda latinoamericana de existir, desarrollarse e influirse de sus
fortalezas, de su esperanza y de la fe que da trabajar en lo que vale la
pena hasta donde las fuerzas nos dan.
A todos los Promotores, Editores, Escritores, Distribuidores y Lectores
de la Agenda Latinoamericana, por compartir sus luchas cotidianas y sus
sueños de una Latinoamérica Unida.
A los héroes y heroínas de todas las luchas por un mejor mundo donde
vivir que nos convocan y comparten sus alcances volviéndolo logros
colectivos de toda Latinoamérica.
Presentación

H

emos desarrollado de forma colectiva este esfuerzo de promoción de la agenda
latinoamericana como parte del resultado del trabajo cotidiano de la gente de
abajo, de los pequeños colectivos y organizaciones sociales que elaboran cientos y
miles de estrategias para transformar este mundo, por aquellos que no se rinden y que
con la conciencia han llegado a conformar un contexto alternativo que permite la
fascinante posibilidad de mirar lo que otros solo imaginan.
Por ello, el programa de la promoción de la agenda latinoamericana es necesariamente
plural, participativo, colectivo, diverso y alternativo. Buscamos desarrollar un
planteamiento de apertura a todos los sectores pero no desordenada o
indiscriminadamente. Es una apertura estructurada, gradual, plural, con inteligencia que
considera nuestras formas propias de integración en la diversidad.
Sobre todo busca conmoverse con las luchas de los demás, contagiarse de la alegría de
intentar algo nuevo, algo difícil, algo que sea muy otro, porque es así como somos.
Esperamos poder mostrar este carácter en el documento y que nos sirva como
plataforma a partir de la cual nos encontramos, analizamos y actuamos conjuntamente,
lo que sucederá durante el año aunque el informe sea entregado anualmente como
resultado de la visita de los compañeros de Cataluña de la comisión de la agenda
latinoamericana. Lo que nos permite hacer un alto en el camino, pensar en lo que hemos
hecho y proponer modificaciones para el presente año, con una visión de corto pero
también de mediano plazo donde vamos aclarando el horizonte común que nos convoca
y que nos facilita dirigirnos hacia él con mayor precisión cada vez. Por ello quisiéramos
que vean este documento como una provocación a discutir y debatir una multiplicidad
de temas y perspectivas para situarse personalmente en lo que hacemos y también en lo
que queremos construir.
Participantes

E

n este trabajo de promoción hemos contactado y quisiéramos hacer presente a los
grupos y colectivos que estuvieron involucrados en la campaña así como sus
actividades principales y sus datos de contacto con el fin de que nos vayamos
conociendo, contactando y enriqueciendo de las experiencias de todos para con ello
continuar con un proceso de formación gradual de redes en función a intereses y
aspiraciones particulares.

Brigadistas por la Paz

S

on un grupo de niños con sus maestros que además de sus actividades escolares se
han preparado para el manejo de grupos en dinámicas
grupales así como también en el manejo de conflictos y una
vez por semana tienen actividades de reflexión, formación y
participación de conceptos como la paz y la justicia en su
contexto escolar y familiar.
Los aprendizajes de este programa son relevantes y diversos. La
capacidad que tienen los niños para convivir y superar conflictos
pasados logrando vínculos afectivos y de trabajo son aspectos que los adultos hemos
olvidado, la sencillez y frescura de sus modos de ver la vida y los problemas nos
aportan mucho en el terreno de la fe en el ser humano y de la humildad como premisa
para mirar algo y entonces poder intervenir, no antes. Trabajar a partir de un principio
de descongelación social donde a través de actividades lúdicas se
¿Qué es la Paz? “descongelen” las actitudes, formatos y contextos sociales permite
La paz es
que se distensionen estos mecanismos y se puedan reconstruir
sentirse
integrando elementos de equidad, justicia y fraternidad entre otros es
profundament un proceso que se ha descuidado en sectores educativos pero
también en la educación popular donde se interviene sin cuidar estos
e feliz
ambientes con el lógico resultado de una baja participación real y
una gran pretensión de parte de todos.
La confianza de los maestros y autoridades en permitir que exista un mecanismo de auto
organización entre los niños también ha sido de una gran importancia en la posibilidad
de brindar acertividad a los niños y con ello el potencial de reflexión colectiva y de
acción creativa es inmenso.
Datos de contacto:
Francisco Javier Santiago Vera radica en la ciudad de Comitán al teléfono móvil 9631025-289 o al correo electrónico: santihago@yahoo.com.mx

Ceiba

E

l Centro de educación de grupos de Base es un Colectivo de Educación Popular que
respondemos a las necesidades de organización, planeación, evaluación, análisis
participativo, de pensar junto con los grupos con quienes hemos tenido un proceso
de encuentro y caminado durante 21 años, formando multiplicadores con la
metodología de la Educación Popular.
Datos de Contacto de Aidé y Antonio:
Prolongación 8ª sur Oriente s/n. Barrio de los Desamparados, Comitán

Trabajo:
Correo:

963-6332746
ceiba.comitan@gmail.com

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
Nacido de un foro a finales del 2006 con mesas de trabajo donde participaron muchas
mujeres y se manifestó la violencia contra las mujeres y desearon que se creara el centro
para acudir a presentar denuncias porque no son escuchadas, se tomo el acuerdo ahí de
su creación y se instalo la primera oficina en San Cristóbal de las Casas

Actualmente trabajan con 21 comunidades en tres sedes (san Cristóbal de las casas,
Comitán y Ocosingo) la idea es aportar soluciones y formas de prevención de violencia
hacia la mujer, la idea es construir una cultura de derechos.
El centro plantea cuatro estrategias metodológicas, practicar los derechos que nos
permita al ejercicio y luego a construir estas nuevas formas de relación sin violencia y
en igualdad, las cuatro estrategias son la sensibilización, la
formación, la organización y la defensa
www.ddhhmujerchiapas.org.
Calzada Manuel Velazco Suarez No. 18, col. La Isla
Tel: 967-631-6075
Correo electrónico: almapadillagarcia@yahoo.com.mx

Grupo Pacifista de las Abejas
"Las Abejas", es una organización pacifista que nace en el año
de 1992 en Chenalhó en la Zona Altos de Chiapas, cuando el
gobierno Chiapaneco en ese entonces encarcela injustamente a
5 compañeros nuestros, acusados con mentiras, en realidad su verdadero delito era tener
una postura crítica ante las violaciones de los derechos humanos en particular a los
derechos indígenas y de la mujer. En nuestra trayectoria de lucha pacífica; el 22 de
diciembre de 1997 fuerzas paramilitares creados, entrenados y financiados por estado
mexicano masacraron a 45 compañeros y compañeras entre ellas 4 estaban
embarazadas, uno de los hechos peores en la historia de México. Dicho crimen después
de 12 años el gobierno mexicano a través de la llamada Suprema Corte de Justicia de la
Nación liberó a 29 paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal. Aunque del
gobierno no hayamos encontrado la justicia, pero, nosotros junto con otros pueblos
construiremos una justicia verdadera y que con este proyecto juzgaremos para siempre a
los autores intelectuales; aunque no pisaran la cárcel, pero su conciencia nunca los
dejará libres. Con todo lo anterior nuestra lucha seguirá caminando hacia la justicia,
verdad, dignidad y libertad.

Lunatik
Un grupo de mujeres que desarrollan productos textiles a la vez que se informan y
forman opinión al respecto de las luchas en la región.
Gregoria: correo lunatikchis@yahoo.com.mx

Organización de Mujeres de la Unión de la Selva, MUSA A.C.
La Organización de Mujeres de la Unión de la Selva inicia sus actividades en 1991,
impulsando proyectos de bienestar social y se consolida en 1997 al constituirse como
figura jurídica, para articular con mayor eficacia sus labores. Es una organización sin
ánimo de lucro, de carácter permanente que utiliza los recursos obtenidos de apoyos de
organismos nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus objetivos.
Su objetivo general es el fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y
educativas para las mujeres pertenecientes a la organización y sus familias. Su sector de
intervención son varias comunidades del Municipio de Las Margaritas y de
Chicomuselo y sus áreas de trabajo son:
1.- Capacitación de mujeres: A fin de fortalecer la educación, la participación y el
conocimiento de las mujeres, y capacitarlas para ser formadoras en su comunidad en
género, proyectos de producción y salud y nutrición.

2.- Salud y nutrición.- Fortalecer las capacitaciones de medicina herbolaria para que en
las comunidades se utilice las plantas naturales como fuente de prevención y sanación.
3.- Proyecto joven.- Capacitar a Jóvenes con talleres formativos de autoestima,
derechos sexuales y reproductivos, prevención de adicciones, violencia, con un eje
trasversal de género; contribuyendo a una nueva forma de nueva forma de vida con
equidad de género hacia ellos y su entorno social.
4.- Alfabetización.- Impulsar el programa de alfabetización con la idea de que las
mujeres interesadas puedan aprender a leer y escribir.
5.- Proyectos productivos.- Priorizar necesidades en cada una de las comunidades y
presentar los proyectos a las instituciones. Con ello se mejora la economía familiar y el
bienestar social, a demás de lograr el empoderamiento de las mujeres, con la creación de
grupos de trabajo en cada comunidad.
Contacto: Arcelia Jiménez Vázquez
Teléfono 6360314 Correo electrónico: musaxocotzin@hotmail.com

Naturaleza para Todos

E

s un colectivo pequeño de profesionistas localizado en el municipio fronterizo de la
Trinitaria interesado en promover el diálogo intercultural, la Agroecológia, la
sistematización de experiencias, la salud preventiva con plantas medicinales y el
disfrute con respeto de la naturaleza como una madre. Todo esto es con el fin de
apropiarse colectivamente de un sentido de comunión con la naturaleza.
Con el fin de hacer una presentación de nuestra experiencia en la distribución de la
agenda latinoamericana, hemos realizado una reflexión colectiva desde la organización
para responder a este cuestionamiento como una oportunidad para pensar desde una
visión de conjunto en la construcción de otros mundos y en la convicción de
conmovernos mutuamente con nuestras ideas, acariciando la idea de que se vayan
configurando mutuamente.
De aquí se desprende una de las características que nosotros miramos como vital para
nuestro proceso de integración con la agenda que es precisamente su apertura a la
reflexión y a la horizontalidad, reconociendo las diferentes capacidades en cada sitio
pero sin el afán de elaborar estructuras jerárquicas, intentando por ello escuchar y
desarrollar en el camino nuestra labor conjunta de manera crítica y constructiva donde
cabe la renovación del contrato social entre sus miembros y en este sentido es que
nosotros hemos buscado dialogar con ustedes en este documento para entender más de
su proyecto pero también para ser comprendidos en nuestras acciones.
Datos de contacto:
Teresita Santiago, Max García, Guadalupe Vera y Javier Santiago se encuentran en la
Trinitaria en la calle central # 135-B al teléfono 963-636-2496 o al correo electrónico
naturalezaparatodos@gmail.com

Radio Margaritas
Estación de radio XEFV perteneciente al gobierno federal a partir de la comisión de
apoyo a los grupos indígenas, miembro de la red de radios comunitarias indigenistas.
Datos de Contacto Reyna Delgado correo electrónico reynamdelgado@hotmail.com
Para mayor información consulta la página www.cdi.gob.mx

Líneas de Discusión
A lo largo de los días de la visita y con la revisión colectiva del documento se tocaron
una serie de temas que se asumen como elementos importantes a revisar quizás con la
intención de continuar la reflexión más que de establecer como puntos ya concluidos.

Comunicación alternativa
Es merecedor de un reconocimiento sincero el interés de aplicar el
mensaje de la agenda en diferentes medios como el audio y el video,
hacia diferentes sectores como son los niños y las niñas así como
también el trabajo de traducción en varias lenguas locales como el
catalán. Todo este esfuerzo rinde frutos en una mejor comunicación
hacia diferentes grupos y en consecuencia una respuesta de mayor cercanía que debería
de explorarse aún más.
Hay sectores a los que no se ha llegado con el mensaje de la agenda y que requiere de
algunas estrategias de acercamiento como la presentación oral y los
talleres participativos. Esto es desarrollar la promoción de la agenda a
través de abrirla a sus necesidades y de adaptarla a las diferentes
herramientas de reflexión como es la línea de tiempo que es una
representación gráfica de procesos históricos, los mapas con un cierto
nivel de interactividad y los medios electrónicos. Por ejemplo alguna
adaptación como paquetería para ser cargada en la computadora y que
tenga servicios parecidos a los de las agendas electrónicas.
Por otro lado el trabajo entre niños abre una gran oportunidad de encuentro mutuo, de
formas lúdicas que permiten la reflexión y la formación en valores y que es toda una
gran área en la que muchas organizaciones están interesadas en involucrarse.

Economía solidaria
En este tema sentimos la necesidad de tratar el tema de la rentabilidad económica,
pensamos que si tomamos como reto recuperar al menos el costo de las agendas,
aseguramos la continuidad del trabajo de promoción, de otra forma estaremos
siempre dependientes de fondos frescos para mantener este proyecto.
Por ello creemos que sería conveniente revisar este punto a la luz de dos elementos:
Obsequiar las agendas tiende dos desventajas, la primera es que no permite mostrar
el aprecio del dueño de la agenda y la segunda es que el obsequio, por una
circunstancia ética, debiera realizarse por aquel que paga la agenda, no por terceras
personas y menos como estrategia de mejoramiento de imagen del encargado de
promover las agendas, aun que no haya cubierto el costo. Nos reafirmamos en esta
opinión porque hasta el momento no hemos detectado que alguien pague por una
agenda que anteriormente le han regalado, lo más que hace es buscar quien le regala
para conseguirse otra.
Por último. Como mecanismo de participación al proyecto, es mucho más eficiente
invitar a conocer el proyecto de una manera más integral que solamente entregar la
agenda, ya que es a través de la agenda como nos vamos conociendo y revisamos la
posibilidad de continuar trabajando juntos. Por lo anterior, no estamos seguros que
regalar una agenda nos permita abrir un dialogo en horizontalidad, la consecuencia de

no haber cubierto el costo de la agenda se cobra en el establecimiento de un sistema
dependiente del que recibe la agenda porque no tuvo ningún esfuerzo para obtenerla
pero también de aquel que entrega la agenda porque incrementa su dependencia con el
que paga por la agenda, esto es, se construye un sistema asistencialista.
Aún así no queremos cerrar el tema porque también es justo asumir que algunos de
nosotros conocimos la agenda a partir del obsequio de alguien interesado en que la
conozcamos. Por ello continuaremos en la discusión para tener más elementos.

Educación Popular
Tuvimos a lo largo de las diferentes visitas, una serie de aportes desde las
organizaciones participantes hacia el tema de la agenda como un instrumento
pedagógico, particularmente en el terreno de la educación popular. De lo mucho
discutido podemos resaltar los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uno de los aportes más relevantes ha sido en la construcción de la conciencia
latinoamericana a partir de sus luchas
La agenda como constructor de actores nuevos en América latina
Ha tenido un elevado impacto en la educación popular al retroalimentar la utopía de
Jesús
Genera una corriente de pensamiento y de opinión informada sobre temas de interés
regional.
Por sus características ha sido un instrumento pedagógico para comunicadores,
militantes, animadores de equipo, promotores, reproductores y líderes comunitarios
Aporta elementos para el análisis y la reflexión pero al mismo tiempo desata la
creatividad de la gente.
Genera al romper el localismo de las experiencias y de los conocimientos que de ellas
emanan una construcción de realidades conjuntas.
Desarrolla una personalidad propia a partir del aporte propio de nuestros
conocimientos pero integrando nuestra espiritualidad (construcción de
subjetividades).

En términos de proceso en la educación en valores podemos resaltar la contribución del
concepto de descongelación, donde se aprecia la necesidad de aplicar nuestro tiempo y
energía para relajar las estructuras sociales como paso previo para una acción de
intervención en educación popular, particularmente cuando se trata de aspectos morales,
éticos, ámbitos desde la subjetividad del individuo, aquí es donde es muy útil aplicar
este periodo de descongelación antes de iniciar con nuestro trabajo de concientización.
Otro elemento ligado al anterior es el reconocimiento de los tiempos en comunidades y
organizaciones donde tenemos que estar seguros que si apresuramos o presionamos en
nuestras acciones corremos el grave riesgo de provocar que se actúe sin conciencia que
es actuar sin voluntad propia, prácticamente guiado por presiones de tiempo o
presupuesto, lo que eleva el riesgo de cometer un error.
Un aporte más durante las reuniones fue la respuesta a la pregunta ¿de qué te sostienes
en un proceso de educación popular para no desilusionarte en el camino? La respuesta
fue de la seguridad de que va a aprender, de la certeza en el proceso, eso es lo que te
reafirma a cada paso porque tanto el que apoya como el que está aprendiendo están

seguros de que sucederá el aprendizaje y esa certeza es lo que permite continuar a
ambos hasta el final.

Dialogo Intercultural
Es importante resaltar que el trabajo de promoción de la agenda basado en el
intercambio de experiencias funciona no solamente porque al divulgar un avance en un
sitio puede ser adaptado en otro, sino también por la apertura a un dialogo intercultural
entre los muchos que están construyendo conocimientos en las varias regiones que a la
vez que se posicionan en esta esfera colaborando con su aporte, se hacen sensibles a los
esfuerzos de los demás. Esto es, son reconocidos por su trabajo pero también y quizás
aún más importante, reconocen y valoran los esfuerzos de los que han estado trabajando
y logrando cosas en difíciles condiciones. Es aquí de nuevo donde la agenda
latinoamericana aparece en colaborar para la construcción de un dialogo intercultural,
entre el sur y el norte pero también entre lo de sur que se encuentra en el norte así como
también de manera muy relevante entre el sur y otros puntos del sur lo que a la vez que
fortalece este dialogo también abona en la integración de luchas elemento que se tocara
posteriormente pero que resulto de lo más valioso de las labores de la agenda.
Este renglón del dialogo intercultural a través de la agenda no se debe mirar como algo
menor, el potencial es enorme al lograr que los promotores de la agenda no miren su
labor en términos de oferentes de un producto y como tal que busquen a receptores de
ese producto. Más bien como la oportunidad de entrar en contacto con una red de
personas, colectivos y organizaciones que escriben, que organizan, que imprimen, que
forman parte de la comisión, que aportan recursos o que distribuyen, en otras palabras
que se enfocan en las transformaciones sociales junto con aquellos que toman la agenda
y la hacen suya. Es un proyecto que más que dar un servicio, abre la puerta a
dimensiones por construir con la cooperación del portador de la agenda y de su trabajo,
su experiencia y su voluntad para cambiar las cosas en un marco mucho mayor pero que
a la vez está ahí al alcance de la mano.
Por último, cabe agregar que el mecanismo de aplicar el mensaje de la agenda en
diferentes formatos (audio, video, presentaciones, mesas de trabajo, calendario, mapas,
y varios más) habla también del interés de comunicarse con diferentes culturas y
sectores de la población (jóvenes, mujeres, niños, académicos, promotores rurales y
muchos más) y por ello avanza en la posibilidad de establecer posteriormente un
dialogo con todos, lo que también es un aspecto intercultural y no solamente de
comunicación.

Conocimientos y saberes
En ese ámbito de búsqueda de construcción colectiva de luchas hay una en particular en
la cual algunos de nosotros hemos dedicado años de esfuerzo que es la aplicación y
desarrollo de la metodología de sistematización de experiencias. Particularmente por el
desarrollo de capacidades entre las organizaciones sociales de producir conocimiento a
partir de vivencias analizadas críticamente.
Este proceso en el que nosotros hemos colaborado por años, tiene varios retos, el
primero de ellos es crecer en la convicción de que nosotros desde abajo hemos
construido espacios, prácticas y conocimientos propios y que es a partir de nuestra
experiencia que se manifiesta en hechos nuestras ideas, particularmente las colectivas,

aquí la agenda latinoamericana juega un papel central en visibilizar las luchas libradas
en el pasado pero también en aquello que se está construyendo. Generalmente no de una
manera espectacular sino al contrario, en la gran mayoría de los casos se trata de ir
colocando piedra por piedra hasta formar algo nuevo, nuestro y muy otro, porque es así
como somos nosotros.
Es aquí en la visibilización de nuestros saberes que se van de poco a poco moviendo los
pesos de la balanza de la geopolítica del conocimiento, de aquí es desde donde se
estimula a crear otro poco mas pero precisamente porque nos damos cuenta que ya
hemos llegado hasta este punto donde sorprendentemente no nos han dicho que hacer
sino que ha sido a partir de nuestra experiencia lo que nos ha traído hasta aquí.
Esto es toda una labor de visibilización de saberes propios pero también de construcción
conjunta donde se mira con claridad que es a partir de nuestros conocimientos logrados
con esfuerzo lo que nos ha permitido avanzar. Ahora bien, si en un acto de solidaridad
con los muchos otros que son como nosotros asumimos que estos conocimientos
logrados ha sido en el interior de una comunidad de luchas diversas. Entonces
reproducimos las posibilidades de aplicación en los diversos contextos y luchas que se
libran, aquí es donde el trabajo de la agenda es trascendente por visibilizar lo logrado
pero también por favorecer condiciones de visibilizar lo que se puede lograr con aún
más integración horizontal. Esto funciona entre promotores de la agenda, claro pero de
una forma más profunda, entre las luchas diferentes que se libran en las latitudes en las
que se distribuye la agenda.

Justicia Otra
Uno de los elementos más relevantes en esta etapa de promoción fue definitivamente el
concepto vertido por los compañeros de Acteal al respecto de la Justicia Otra, donde se
busca la justicia pensada desde el pueblo y que aún se está trabajando en ello. Promete
ser un esfuerzo que con-mueve para acompañar, sobre todo ante el caso de Acteal
porque es parte de un mecanismo de opresión que nos atañe a todos los que vivimos en
este sistema geopolítico de neoliberalismo.

Contagio de Luchas
Prácticamente todos los asistentes coincidieron en la necesidad de integrar las diferentes
luchas desde abajo en una labor de reconocerse en la diversidad de contextos, pueblos y
de estrategias, donde más que homogeneizar, buscamos adaptar, ser creativos, flexibles
y dejar que fluyan las ideas y prácticas de todo tipo que de una forma o de otra apoyan
la construcción de espacios, reflexiones y saberes “otros” con los que construimos
subjetividades que reafirman tanto nuestra diversidad como también nuestra voluntad de
luchar juntos.
Este debe ser uno de los objetivos que atraviesan transversalmente todas nuestras
prácticas porque fue reiterativo el hecho de que al trascender el trabajo de la agenda
terminemos hablando de la necesidad de estructurar un esquema que nos vincule entre
las diversas luchas. Asumiendo la multiplicidad de necesidades y visiones pero con el
mismo interés en reflexionar, en aportar desde nuestros avances y compartir retos para
pensar juntos y actuar dependiendo de cada orientación y motivación pero con la certeza
de estar contribuyendo a algo de una escala más amplia que nuestros propios esfuerzos.

Este elemento resulto tan importante que configura un plano desde el cual coincidimos
en la necesidad de organizar un encuentro y continuar reflexionando este punto para
conocer hasta donde nos puede llevar.
Expectativas y Potencialidades
Esta sección nos permite revisar nuestras ideas al respecto del camino por andar en la
presente pero en construcción para las próximas etapas de promoción. Se mencionó una
diversidad de facetas por explorar dentro de las que se mencionaron el trabajo
ecuménico, el aporte de la sistematización de experiencias en el avance de las luchas, la
colaboración norte-sur y sur-sur, el trabajo de descolonización de los conocimientos y
sus efectos en cada uno de nosotros, la formación de espacios de discusión, análisis o
reflexión colectiva, incluyendo aquellos electrónicos como las redes sociales y el
software libre entre otros.
En suma, revisar sobre los mecanismos actuales para resolver nuestros retos de una
forma crítica, apropiada y creativa, ya se trate de los mecanismos económicos
solidarios, de las herramientas sociales y tecnológicas para ampliar nuestras acciones,
de la diversidad de aspectos en comunicación en un marco de interculturalidad, o del
apoyo a la construcción de paradigmas emancipatorios para incluir las luchas en el
trabajo de la agenda y viceversa. Estamos hablando de los mundos en los que queremos
vivir quienes estamos en contacto con la agenda latinoamericana.
Dentro de la serie de actividades concretas que se han sugerido y que merecen una
revisión colectiva para su implementación encontramos:
•
•

•
•
•
•

Realización de un encuentro nacional de promotores de la agenda para revisar los
temas desarrollados en este documento y muchos más.
Generar un documento escrito que describa brevemente a los colectivos y
organizaciones involucrados para mayor referencia de sus actividades, de cómo se
integran en el programa de la agenda y para localización de los lectores interesados
Organización de una base de datos electrónica para tener contactos y elementos de
interés.
Generar una discusión para la construcción de ayudas pedagógicas para hacer llegar el
mensaje de la agenda a otros sectores y grupos que pueden estar interesados.
Ofrecer una colección de las agendas a los centros de documentación que se
encuentran en la zona para acceso de todos.
Abrir una serie de mecanismos claros para que la agenda sea cada vez más
participativa y más activa en las luchas de Latinoamérica.

Conclusiones
Con tal diversidad de temas a discutir es muy complicado seleccionar una serie de
elementos para la discusión sin incurrir en el inevitable temor de haber dejado algo
importante de lado, por ello este documento se circulo entre todos los participantes y
que pudieran aportar en todas las secciones. El sentir general fue que hay que resaltar en
la campaña los elementos que permitan a los receptores de la agenda a tener una
participación más activa ya sea en la lectura, análisis y discusión colectiva de los temas
incluidos, ya sea en la participación de la promoción de la agenda o en la utilización de
la agenda como un puente entre las diversas luchas. El punto es ofrecer un contexto con
el cual se pueda construir un sentido de comunidad a partir de la acción de cada uno de
nosotros teniendo claridad en los mecanismos de participación y en la confianza que

lograremos potenciar a todos en contacto con la agenda a una praxis mas razonada e
integrada.
Por ello, fue central reconocer la necesidad de construcción de realidades conjuntas que
se generen de experiencias particulares pero que no se quede en un localismo que nos
aísle sino que rompa con esquemas aislados y que busque construir en un panorama más
amplio y profundo que la misma acción particular contribuyendo en la construcción de
la conciencia latinoamericana a partir de sus propias luchas.
Esperamos que estas breves palabras lleguen a otras esferas y promuevan a la vez a
analizar, discutir, debatir y llegar a desarrollar experiencias que nos motiven a nosotros
a continuar en esta labor.

El Mapa de la Vergüenza
Guatemala es el país de la
eterna primavera, de gente
laboriosa y culturas milenarias,
de imponentes volcanes y lagos
de belleza inigualable, con frutos
de todos los climas: tropical, templado y frío, con acceso a dos
océanos. Guatemala es también
un país de vergüenza. Esta es
LA VERGÜENZA DE GUATEMALA.
Haz todo lo que esté a tu alcance para terminar con esta vergüenza.
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DESIGUALDAD ECONÓMICO SOCIAL
Si juntamos los ingresos del 20% más rico y del 20% más pobre y con ellos hacemos un pastel, nos saldría así:

Cada día mueren en el mundo 100,000 personas
por las guerras, el hambre y la miseria.
¿Qué hacemos para evitarlo?
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defendido con la
Valla de la Vergüenza
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Las vacas europeas están subvencionadas con 2€ diarios.
El 50% de la humanidad está
subsistiendo con menos
de 1€ al día
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Un carro se come
1 quintal de maíz (biodiesel)
en 250 kilómetros
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Acabar con el hambre
y la desnutrición en
el mundo:
$19 mil millones

PERO EL REPARTO DEL
PASTEL ES ASÍ

Europa y Estados Unidos
gastan al año 17 mil
millones de dólares
en alimento para mascotas
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En 1989 los ricos disponían de 19.3 veces más bienes que
los pobres. En 2004 ya disponían de 34.2 veces más que
los pobres. En el año 2,010 la desigualdad se mantiene y se
concentra entre minorías finqueras, mineras y comerciales.
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come un quintal
de tortillas en
tres meses
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DESNUTRICIÓN:
El 40% de los más de 14 millones de habitantes están afectados por el hambre. El 49% de los niños menores de 5 años
padece desnutrición crónica. Esto se eleva a 69.5 % entre
los niños indígenas. En 49 municipios el hambre es tal que
se denomina Hambruna. Ocupamos el 6º lugar en el mundo
y el 1º en América Latina. ¡Urge una educación alimentaria!
TENENCIA DE LA TIERRA:
El 54% de los agricultores pobres posee el 4% de la tierra agrícola; mientras un 2.6% de terratenientes ricos ocupa el 66% de la
mejor superficie agrícola del país. Los indígenas, de cuyo trabajo
comemos todos, tienen parcelas mínimas y por toda herramienta un
azadón, un machete y una pala. Si los indígenas hicieran huelga
un mes, el resto de los guatemaltecos nos moriríamos de hambre. Producen lo que comemos, nos lo venden en los mercados y
lo cocinan (a los ricos) en las casas.Entre los dueños de las fincas multifamiliares, 81 de cada cien están en manos ladinas, 14 en manos indígenas y solo 5 son de mujeres. ¡Los terratenientes con sus productos de exportación nos matan de hambre!
SALUD:
La salud se privatiza. Los hospitales públicos disponen progresivamente de menos medios y personal. El porcentaje del PIB dedicado
a la salud disminuye año tras año y su monto se queda rondando el
1.3%. Los pobres ante cualquier enfermedad tienen que estar dispuestos a morirse. En contraposición las minorías ricas se curan de sus
enfermedades en U.S.A.
EDUCACIÓN:
Guatemala tiene la menor inversión educativa de la región: entorno
al 2% del PIB, según informe del último relator de la O.N.U. para Guatemala. El promedio de América Latina es de 4.4 %. La demanda de
los sectores sociales debe ser, por lo menos, el 7%. El promedio de escolaridad es de 2.3 años, incluso menor en los departamentos indígenas.
En el 2010 la población analfabeta era del 25%; este porcentaje en los
indígenas aumenta al 35% y en la mujeres 32%. Las escuelas públicas
no disponen ni de material ni de espacio físico. En contraposición algunos centros privados tienen pistas de equitación y pistas de aterrizaje para que algunos alumnos lleguen en helicóptero.
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TRABAJO: El 75.4% de la población económicamente activa labora en el sector informal y el 78.9% se encuentra sin cobertura
de la seguridad social. El salario mínimo es Q.56 y en las Maquilas Q.51.75 Con esto no se cubre ni la canasta alimenticia.
VIVIENDA: En el 2010 el déficit habitacional fue de 1,800,000 viviendas. Las mayorías vivimos en hacinamiento y en barrancos donde
un terremoto nos enterrará por miles y dejaremos corto a Haití. Con un promedio de 15 m2 por persona. En contraposición la clase alta
2
2
dispone de lotes de 400 m con casas de doble planta de 600 m2 de construcción, calles amplias y parques; con un promedio de 200 m por persona.
Compárese los barrios marginales y las colonias residenciales de carretera a El Salvador. Y la pregunta: ¿Dónde vivirán los hijos de los barrancos?
JUSTICIA: Durante el año 2009 la tasa de asesinatos fue de 6,451, 720 de mujeres; y 170 eran pilotos. Todos quedarán
impunes. Guatemala dispone de 18 mil policías nacionales y escandalosamente 120 mil policías privados dan seguridad a las élites.
ECOLOGÍA: Hace 50 años el 66% de Guatemala era bosque. Hoy es el 15%. Una empresa minera utiliza 250 mil litros de agua por hora; lo que utilizaría
una familia campesina en 22 años. Se han realizado 51 consultas populares con 680 mil participantes; para nada, pues no son vinculantes.
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C.

La Campanya d’Anada i Tornada en fotos

D. Visita de la Comissió d’Anada i Tornada a
Llatinoamèrica

A continuació detallem les activitats realitzades als diversos països de Centre
Amèrica on els membres de la Comissió han viatjat enguany. Les activitats estan
detallades per països i per dates. Al final trobareu un petit recull de fotos del viatge.

VIATGE A CENTREAMÈRICA 17/01/10 – 10/03/10
MÈXIC DF:
Del 17 al 20 de Gener:
9

CEBS (Comunidades Eclesiales de Base), reunió amb “Foro

ecológico”.
9

Reproducció d’audiovisual campanya d’Anada i Tornada.

9

Performance a càrrec del grup de teatre “Colectivo ombligo”.

9

Hi assisteixen unes 15 persones.

9

Tema: Ecologia

9

Coordinadora del centre: Brenda

CHIAPAS:
Del 20 al 27 de Gener
9

Visita al “Centro de Derechos para la mujer de Chiapas”, San

Cristóbal de las Casas.
 Reproducció de l’audiovisual “Colectivo Alma” on es veu
el treball de les dones a les comunitats.
 Tema: sensibilització, formació, organització, educació,
sexualitat, etc.
 Coordinadora: Maria Pose.
9

Reunió a CEIBA (Centro de Educación Integral de Base), Comitan.

o Hi assisteix AIDE, coordinat per en
medicina

Toño. Treballen amb

natural i amb tallers de capacitació integral:
NATURALEZA PARA TODOS, coordinat per en Max i

o

Doña Lupita. Treballen amb cultius ecològics i medicina natural.
MUSAS (Mujeres de la Selva), coordinat per Arselina

o

Jimenez i la Montse Lopez. Treballen en la formació i el
desenvolupament de les dones.
LUNATIK, coordinadora Gregoria Goyi. Grup de dones

o

que treballen l’artesania tèxtil.
o

ENLACE Formación y capacitación, coordinadora Dafne.

Treballen en l’acompanyament i enfortiment de les comunitats.
9

Reunió amb “Naturaleza para Todos” a Trinitaria.
 Hi

assisteixen:

Tere

(bióloga),

Francisco

Santiago

(fotògraf), Francisco Javier (profesor), Max (biòleg), Maria
Veronica Vera (granges ecològiques) i Doña Lupita (medicina
natural).
9

Visita al “Colegio Josefa Ortiz Dominguez”, Comitan. Hi ha els

“Brigadistas por la Paz”, nens d’entre 10 i 12 anys que treballen per fomentar la
cultura de la pau dins la comunitat escolar i familiar.
9

Entrevista a “Radio Margaritas”, Las Margaritas. Es difon en 12

poblacions indígenes i es retransmet en 5 llengües, entre elles el Tojolobal.
9

Visita al centre MUSA (Mujeres de la Selva)

9

Visita a Acteal, comunitat “Las Abejas”, presentació de l’Agenda i

visita a la capella on hi va haver la massacre del 22 de desembre del 1997. Hi
van assassinar 45 persones i a 4 nounats.

GUATEMALA:
Del 28 al 31 de Gener
9

Arribada al Barrio Peronia, Guatemala. Ens trobem amb el Padre

Elías, editor de l’agenda.
9

Visitem els “Talleres de promoción de la mujer” que treballen

amb la soja, fan tallers de medicina natural, estètica, perruqueria i cursos per a
adults.
9

Visitem el Centre Cívic, en construcció . Projecte de “Fe y

Alegría”.
EL SALVADOR:
Del 31 al 17 de Febrer
9

Arribem a FUNDAHMER (Fundación Hermano Mercedes Ruiz),

Antiguo Cuscatlan, Sant Salvador. Editors de l’Agenda.
9

Entrevista a la ràdio YSUCA, ràdio de la UCA (Universidad

Centroamericana), participem en el programa “La verdad al aire”.
9

Visita a la casa de cultura “Nuestra América”

9

UNES (Unidad Ecológica Salvadoreña), Àngel Ibarra.

9

Assistim al conversatório “Comité por la justícia climática” a

càrrec d’Àngel Ibarra, ecologista.
9

Entrevista a la ràdio ARPAS (Asociación de Radios y Programas

Participativos de El Salvador).
9

Entrevista al “Canal 23” a Quezaltepeque, hi participen Jordi

Planas i Efrein Reyes.

9

Reunió a la Parròquia “Madre María de los pobres”, comunitat

de la Chacara, amb el Padre Fernando Pacheco (coordinador del CAPI, Centro
de Atención y Promoción Infantil), Glòria Villalta (recursos humans), Milagros
(escola d’adults) i Genina (coordinadora de la clínica).
9

Entrevista a la ràdio cadena “Mi Gente” amb Kenny Bolaños.

9

Entrevista a ràdio “Maya Visión”.

9

Entrevista al diari “El Independiente”.

9

Edició d’un reportatge al diari “Co-Latino” sobre l’acte de

presentació de l’Agenda.
9

Visita i presentació a la “Casa de desarrollo juvenil Villalegre”, al

Cantón del Limón, Soyapango. Coordinadora: Rocío Maravilla.
9

Visita a la Comunitat “Neto Barrera”. On hi ha les germanes

Franciscanes que s’ocupen d’una llar d’infants, amb nens provinents de
famílies desestructurades.
 Actuació infantil de danses populars salvadorenys.
Coordinat per Antonio Barrera, líder de comunitats de base.
9

Conversatório a FUNDAHMER amb CEBS sobre l’Agenda

Llatinoamericana.
9

Reunió al “Ministerio de Medio ambiente y recursos naturales”

amb la secretària de la viceministra de Medi Ambient, Marina Sandoval.
9

Reunió al Ministerio de Cultura amb Cledis Molina (secretària).

Hi van assistir Mario Noel (poeta), Jacobo, Roberto (director) ...
9

Presentació a la “Universidad Luterana”. A càrrec de Jordi Planas

i el Doctor Tagoberto Gutierrez (vice-rector).

9

Reunió al “Ministerio de Educación” amb el responsable de

logística Bladimir Centeno.
9

Conversatório a la “Casa de Cultura Nuestra América” a càrrec

de Jordi Planas i d’Angel Ibarra. Presentació de l’Agenda i ponència sobre
ecologia i canvi climàtic.
o

Actuació musical a càrrec del grup “Sonsonate”. Hi

assisteixen unes 150 persones.
9

Visita a St. Francisco de Gotera, Morazán. Reunió amb Miguel

Ventura (gobernador) i Miguel Guzmán.
9

Visita al Mozote on hi va haver la massacra l’any 1981 amb

1700 persones assassinades, entre elles 144 nens menors de 12 anys. La única
supervivent va ser Rufina Maya.
9

Presentació de l’Agenda a Torogoz a càrrec de Jordi Planas i

Miguel Ventura.
9

Entrevista a la ràdio “Segundo Montes”.

9

Entrevista al “Canal 99”, Moraçan.

9

Visita a FUNDEMAC (Fundación para el desarrollo educativo en

Morazan acción) Coordinador: Enrique Hompanera.
9

Presentació de l’Agenda a Sant Francisco de Gotera, hi havia

representants d’ADESCO, Antonio Losas, Artai, Arnald i Hermana Clarisa.
9

Entrevista al setmanari “Voces”.

9

Visita a la comunitat de Sacacoyo.

9

Visita a la cooperativa “St, Jose la Majada”.

9

Visita a Tacuba amb en Miguel Ventura i la Fina. Assistim a la

inauguració de “El Aula de Cómputo” al centre escolar Las Palmeras.

9

Visitem 3 centres de salut: Cincuyo, Sicaro i Rosario.

9

Reunió amb ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social),

San Isidro, departament de Cabañas. Ens parlen del problema de la mineria al
cerro “El dorado” que està en fase d’exploració. Hi ha hagut 3 morts ambientals.
9

Reunió al centre San Bartolomé de las Casas, amb Walberto

Tejeda Guardado (coordinador del centre).
NICARAGUA:
Del 18 al 28 de febrer
9

Arribada a Palacagüina amb el grup Luciérnaga, coordinadors

de la campanya a Nicaragua.
9

Visita als “Pipitos” (escola de disminuïts psíquics), Palacagüina.

9

Ens trobem amb Monchito Tercero, membre de la comissió

d’agermanament Arbucies – Palacagüina.
9

Presentació de l’agenda a Ocotal. Coordinadora: Judit d’IMPRHU

(Instituto de Produccion Humana). Van assistir-hi unes 25 persones.
9

Presentació de l’Agenda a San Nicolás de Oriente. Coordinadora:

Maria Santana.
o

Reproducció

d’un

documental

sobre

la

desforestació a càrrec de Luciérnaga.
9

Reunió a l’alcaldia de Palacagüina. Hi van assistir Carmen

Tercero en nom de l’alcaldessa, Andreu (biòleg), Andresito (ex-alcalde de
Palacagüina) i Monchito Tercero (comissió d’agermanament). Es van passar
dos documentals a càrrec de Luciérnaga.

9

Presentació de l’Agenda a la “Casa Maternal” de Quilalí. Ens va

acompanyar Don Jimy. Hi van assistir unes 20 persones. Reproducció d’un
documental sobre l’aigua a càrrec de Luciérnaga.
9

Visita a la Fundació “Verapaz” amb Rafael Aragón (editor de

l’agenda a Nicaragua) i amb en David (col·laborador de la campanya).
9

Entrevista al “Canal 2”.

9

Reunió al MINED (Ministerio de Educación) amb Luís Amaya

(secretari del Ministre) i el Doctor Castilla ( Ministre d’Educació).
9

Entrevista a la ràdio de la UCA, al programa “Al Ritmo”, hi

participen en Rafael Aragón i en Jordi Planas.
9

Entrevista al “Canal 12” a en Jordi Planas i a en Rafael Aragón.

9

Entrevista en el diari “Hoy”.

9

Trobada amb Luís Miranda, a Luciérnaga.

9

Visita a Fernando Cárdena, exministre i actual director de “Fe y

Alegría”.
9

Reunió a Luciérnaga amb en Luís Miranda, Joaquín (director de

Luciérnaga) i Alam.
9

Visita a Masaya on ens trobem amb la Dolors del bufet popular

“Boris Vega”.
9

Arribem a San Juan del Sur i ens trobem amb Doña Lilian,

(coordinadora de l’Agenda).
9

Visita a la Finca “Papaturro” amb Dña. Lilian. Tenen un projecte

d’agricultura ecològica.
9

Presentació de l’agenda a l’institut de la comunitat Las Tortugas.

9

Reunió amb la vice-alcaldessa de San Juan del Sur.

COSTA RICA:
Del 2 al 10 de Març.
9

Arribada a la comunitat claretiana de San José de Costa Rica.

9

Reunió al DEI (Departamento Ecuménico de Investigación) amb

Gaspar Mateo (coordinador de l’Agenda) i Pablo Richard (coordinador del
DEI).
9

Visita a la “Cascada De la Paz” on hi va haver un terratrèmol al

Gener del 2009.
9

Reunió al sindicat ANEP (Asociación Nacional de Empleados

Públicos) amb Vicky Acuña (coordinadora pastoral bíblica). Hi ha unes 20
persones treballadores d’ANEP.
9

Reunió a CÁRITAS. Coordinadora: Hermana Albertina. Hi

assisteixen els membres del MIEMI (Mesa de Instancias Eclesiales para
Migrantes) i en Lisando Gómez, refugiat hondureny que ens va donar el seu
testimoni de l’arribada a Costa Rica.
9

Reunió amb la “Red Alforja” (Red Mesoamericana de Educación

Popular). Coordinador: Carlos Penczke.
9

Reunió al

FOV (Federación de Organizaciones Voluntárias).

Trobades socioambientals treballant per una agenda nacional. Fan una
campanya de recollida de firmes per un projecte de llei sobre el dret públic de
l’aigua. Ens donen un petit espai per donar a conèixer l’agenda.
9

Entrevista a en Jordi Planas i al Padre Mateo a la ràdio de la ILCO

(Iglesia Luterana Costarricense). L’entrevista va ser de 15 minuts. A càrrec de
Rodolfo Amena, coordinador de comunicació i relacions.

9

Visita a l’escola claretiana de Heredia i al “Monte La Cruz” de

Rafael de Heredia.
9
assisteixen:

Reunió a SERPAJ-CR (Servicio Paz y Justicia de Costa Rica). Hi
Mario Mora (coordinador de SERPAJ-CR), Adriana (secretària),

Oldemar (líder dels pobles indígenes), J. Bernard Jolly (Paz y Justicia de França),
Yolanda (medicina alternativa), Gustavo Cabrera (coordinador nacional de
SERPAJ).
9

Reunió amb Laura Chinchilla, periodista i responsable dels

mitjans de comunicació de la universitat.
9

Trobada amb Carlos Sandoval (Doctor en investigación de la

Universitat Nacional de Costa Rica) i amb Kattya (coordinador de migració a
nivel nacional de Costa Rica).
9

Visita al Casal Català de Costa Rica, inaugurat l’any 1982. Ens

atén l’Albert Aragonès, un català que viu a Costa Rica. Li deixem una Agenda
en català, la Carta de la Terra i el calendari solidari.

VI. Difusió de la Campanya
A. Cartells de difusió de la Campanya.
A la majoria de poblacions es fa difusió dels actes i presentacions organitzats
mitjançant via correu electrònic o bé amb cartells publicitaris.
Tot seguit adjuntem una mostra de cartells utilitzats en diferents poblacions durant
aquesta campanya.
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B. Premis
El 26 d’abril del 2009 Jordi Planas, coordinador de la Comissió de l’Agenda

Llatinoamericana, va ser guardonat amb el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat per
la seva trajectòria en el camp de la cooperació i la solidaritat.

Premi Pere Casaldàliga, Navarcles, 26 Abril 2009

Punt diari

L'Agenda Llatinoamericana vol potenciar-se a través
de la xarxa
L'assemblea valora positivament la campanya del 2009
15/03/09 02:00 - La Bisbal d'Empordà - NÚRIA ASTORCH

Un moment de l'assemblea, ahir a la Bisbal./ Foto: N.A.
•

La Bisbal d'Empordà

La campanya de difusió de l'Agenda Llatinoamericana del 2009, de la qual s'han
distribuït 7.500 exemplars a Catalunya i les Balears, ha estat altament satisfactòria. I de
cares a la del 2010 els organitzadors volen potenciar la renovada pàgina web per
potenciar-ne la difusió dels continguts i proporcionar eines perquè cada població prepari
la seva campanya. Sense perdre l'essència de l'Agenda, una eina de formació i
transformació social editada en paper, l'assemblea va estar d'acord ahir en la necessitat
de treure més profit de les possibilitats que ofereix Internet per fer arribar els continguts
de l'Agenda a més gent i sobretot, segons va destacar Marca Plana, proporcionar
recursos i eines a les diferents poblacions perquè puguin organitzar les seves campanyes
de difusió. La novetat d'aquest any ha estat justament la renovació de la pàgina web de
l'Agenda (www.llatinoamericana.org) i la posada en funcionament d'un bloc, al qual es
pot accedir dins de la mateixa web, on les persones interessades poden seguir l'actualitat
de Llatinoamèrica. En el bloc, s'hi poden trobar diferents carpetes ordenades per
temàtiques i països amb informació «veraç» de la realitat llatinoamericana, segons va
ressaltar Cisco Miró. Més de trenta persones van assistir a l'assemblea de valoració de la
campanya del 2009, al Teatre Mundial. A la tarda, hi va haver un berenar i una actuació.
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L’Agenda Llatinoamericana 2010 es mulla pel planeta.
El divendres passat dia 18 de desembre amb el tema “Salvem-nos amb el planeta” l’Agenda
Llatinoamericana es va presentar com cada any a Olot. Aquest any l’acte estava organitzat
per la Comissió de l’Agenda a Olot juntament amb l’Escola del Territori del Centre per la
Sostenibilitat Territorial (CST) amb la voluntat de sensibilitzar i generar debat entorn de la
situació actual del planeta.
Durant l’acte es va presentar un vídeo “Eco-excusa” que tracta dels problemes ambientals
globals i s’hi plantegen qüestions com quin és el nostre impacte ambiental sobre el planeta, si
disposem de suficients recursos per proveir-nos de tot allò que consumim diàriament
(aliments, energia, aigua, etc.) i què s’està fent a casa nostra per tal de reduir-lo.
Posterior al vídeo hi va haver un debat en petits grups a partir de l’exposició “No m’expliquis
cuentos xinos” de l’Escola del Territori. Aquesta exposició, que estarà instal·lada al Núria fins
l’onze de gener, vol ser una reflexió a l’estil de vida insostenible que portem i com això
repercuteix en la salut global del planeta: com contribuïm al canvi climàtic, quines
conseqüències té el consum de productes que no siguin locals, quin és l’efecte de consumir
productes que venen de fora a un preu tirat? estem contribuïnt a l’explotació infantil?

L’objectiu del debat va ser discutir com podem fer front des del nostre dia a dia des d’una
escala local, a una problemàtica ambiental global. Del debat en van sorgir una sèrie de
propostes a seguir perquè els garrotxins i garrotxines es mullin també pel planeta:

-

Actuar i practicar amb l’exemple: són necessàries actituds personals per revertir les
coses, però alhora també calen espais de participació per fer-nos sentir.

-

Plantejar-nos què comprem, d’on ve i a quin projecte estem donant suport amb els
nostres diners.

-

Intercanviar béns materials i de coneixements.

-

És necessari el decreixement. El consumisme que ha dominat els últims anys no és
sostenible.

-

Per tal de promocionar el consum i la producció locals, fer difusió de les cooperatives
de consum de productes ecològics i donar suport a projectes de producció ecològica
que s’estiguin iniciant a la comarca. Reforçar els vincles entre productors i
consumidors.

-

Generar recursos educatius per les escoles: que treballin el tema de la bona
alimentació (productes locals i de temporada) i del canvi climàtic.

-

No portar un ritme de vida accelerat.
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-

Treballar per una mobilitat sostenible a Olot. Per exemple, que hi hagi una
infraestructura adequada per les bicicletes.

-

Plantejar-se si necessitem realment allò que anem a consumir.

-

Treballar en xarxa i contactar altres associacions per què actuïn i sensibilitzin.

-

Prenent consciència dels temes ambientals, estem cuidant el planeta i també
repercuteix positivament a la nostra butxaca.

Al mateix moment a Copenhaguen s’estava celebrant la cimera del canvi climàtic on sembla
que els líders mundials no tenen una voluntat clara de donar un gir a la situació actual del
planeta . A la Garrotxa com a qualsevol racó de la Terra, cada dia podem actuar, començant
per respectar la casa que habitem, conscients que nosaltres en som els hostes i que tenim la
responsabilitat de deixar la casa neta i amb condicions pels nous inquilins que hi viuran.

83

84

85

Punt diari
13/12/09 02:00 - Joan Surroca i Sens
L'Agenda, potser sí és una veu en el desert. Tard o d'hora arribaran nous aires
imaginatius des dels països que fa 500 anys que explotem de manera immisericordiosa
«Salvar-se amb el planeta» és el tema que ens proposa l'Agenda Llatinoamericana i
Mundial de l'any 2010. L'Agenda, de fet, és un llibre amb una cinquantena d'articles
amb altra música que la de les propostes, amb finalitats desmobilitzadores, que ens
arriben dels grans mitjans de comunicació. Hi ha molts interessos en joc en aquest
moment de crisi (del grec krinein, escollir, oportunitat). Aquells que controlen poders i
dominen l'economia ens volen fer creure que «no hi ha res a fer», que no tenim
oportunitat i que és impossible arribar a una societat postmaterialista. Molta gent de
bona fe s'ha contagiat dels missatges depressius que bombardegen el nostre cervell fins
deixar-lo desactivat i no apte per reaccionar davant les injustícies.
L'Agenda d'enguany és un cant a la vida. Una font d'inspiració per trobar respostes
imaginatives al caos que ens ha portat la cobdícia i l'egolatria dels darrers cinquanta
anys. És a dir, d'ençà que una part important d'Occident ho ha tingut tot, excepte el més
essencial: per exemple temps. Occident és miserable en temps i paupèrrim en
generositat, gratuïtat, creativitat i celebració. El nostre cor només salta a base de xifres
fredes com el gel. El nostre metrònom personal va a unes velocitats tan accelerades que
no ens queda temps per pensar, ni per estimar, ni per veure qui ens necessita i molt
menys per organitzar-nos i dir prou a tanta barbaritat. Començant per la dèria de
comprar armament inútil, com aquests 24 helicòpters Tigres que el govern central ha
adquirit per un valor de 1.350 milions d'euros i les 45 unitats d'helicòpters de transport
militar per un import de 1.250 milions d'euros. S'ha permès, a més, que l'escola de pilots
d'avions de guerra de l'OTAN s'instal·li a Albacete. Tot ho trobem normal i l'ètica i els
valors morals els hem amagat a la cambra dels mals endreços.
L'Agenda, potser sí és una veu en el desert. Tard o d'hora arribaran nous aires
imaginatius des dels països que fa 500 anys que explotem de manera immisericordiosa.
Són aquells a qui no hem condonat els 400 mil milions de dòlars que ens paguen en
concepte de deute extern anual i que, a canvi, els lliurem vuit vegades menys com a
«ajuda al desenvolupament». No hem condonat el deute, però hem injectat diversos
milers de bilions de dòlars a la banca després d'haver-nos estafat i ara publiquen
impúdicament els seus beneficis multimilionaris.
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Punt Diari

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2010
29/10/09 02:00 - Girona - N.A

Un moment de la presentació de la campanya de l'Agenda Llatinoamericana
2010, que té com a lema “Salvem-nos amb el planeta”. Foto: LLUÍS SERRAT.
•

Girona

Dani Boix, de la comissió permanent de l'Agenda Llatinoamericana, i Francisco
Mena, politòleg, van intervenir ahir, al Museu del Cinema, en l'acte de
presentació de la campanya de sensibilització de l'Agenda Llatinoamericana
2010. En l'acte, es va entregar el primer premi de Difusió del Decreixement a la
Xarxa pel Decreixement de Catalunya.
Darrera actualització ( Dijous, 29 d'octubre del 2009 02:00 )
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Com
podem
canviar
el món?
La campanya de l’«Agenda
Llatinoamericana Mundial 2010»
convida a la reflexió sobre el nostre
estil de vida i sobre la conservació del
nostre planeta

Un nen treballant en una fàbrica de rajols a Colòmbia. / EFE

Salvar-nos i
salvar-lo
IRENE CASELLAS

«A

cabem de descobrir la
Terra, el nostre planeta,
com la casa comuna, l’única que
tenim, i estem descobrint que
som una unitat indissoluble de
relacions i de futur. Davant les
despeses astronòmiques en els espais siderals, davant l’assassí negoci de l’armamentisme, davant
el consumisme i luxe d’una privilegiada parcel·la de la Humanitat,
ara anem sabent que el repte és tenir cura d’aquest planeta.» Són
paraules del bisbe Pere Casaldàliga en l’edició del 2010 de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial, que en
aquesta ocasió se centra en la necessitat de conservar la Terra per
conservar la humanitat.
Amb el lema Salvem-nos amb el
planeta, els 60.000 exemplars editats de l’agenda, repartits en una
trentena de països i en vuit idiomes diferents, volen continuar
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En l’apartat Actuar de
l’Agenda Llatinoamericana
2010 es donen algunes
claus per ajudar el planeta.
Una d’elles és la de les tres
erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Es tracta de reduir el
consum al mínim necessari; en allò que hem de consumir de manera indispensable, aplicar al màxim la
reutilització; i tot allò que
no es pugui reutilitzar, reciclar-ho. També es recomanen mesures d’estalvi
energètic –bicicleta, transport públic, bombetes de
baix consum...–, així com
fomentar el contacte amb
la naturalesa, ser més responsables amb el consum,
i participar i implicar-se en
tasques que tinguin a veure amb la conservació del
planeta.

sent una eina pedagògica i de reflexió. Així, l’agenda es converteix en una excusa per crear opinió a favor dels més desfavorits i
anar consolidant una xarxa de
base que treballi en l’àmbit de la
solidaritat i cooperació. Ajuntaments, associacions, ONG, centres educatius... les presentacions
de l’agenda que organitzen promouen que la societat civil es mobilitzi i reaccioni davant de les
grans desigualtats que hi ha al planeta i la necessitat d’eradicar-les.
El lema per a la campanya de
l’Agenda Llatinoamericana 2010
posa en el punt de mira l’ecologia i la sostenibilitat, entenent
l’ecologia des d’un punt de vista
integral que inclogui tots els aspectes de la vida personal, social,
familiar i cultural. A la llista del
material complementari que
acompanya l’agenda –el calendari solidari amb la separata les

explicacions de les efemèrides
escollides, els pòster reivindicatius, la carpeta pedagògica, el
conte L’agenda de Don Paulo, els
mapes, l’exposició, els vídeos...–
aquest any s’hi afegeix el llibre
Com salvar-nos amb el planeta, de
l’educador i activista Joan Surroca. «L’objectiu no és oferir una
solució màgica com podria semblar d’una lectura esbiaixada del
títol. L’objectiu és molt més modest: intentar aportar elements
per pensar i posar en qüestió una
sèrie de veritats que solem donar
per inqüestionables. Només si
som modestos salvarem el planeta», explica l’autor.
El llibre, que va néixer a partir
d’una conferència que Surroca
va fer sobre decreixement, deixa
obertes una sèrie de preguntes al
final de cada capítol. «Per poc
que observem –explica– veurem
que a la gent li agrada viure en se-

pugui editar a Cuba, un país on,
segons explica, hi ha una gran
preocupació pel diàleg arreu del
planeta. Per al cubà, l’agenda és
un bon exemple dels projectes
que es poden dur a terme per interrelacionar el nord i el sud.
«Crec en la importància de col·laborar a posar fi a aquest criteri tan
estès que un és ric i l’altre és pobre. Penso que un està vivint un
cridat benestar insostenible a costa de l’espoli de l’altre. Si tots dos
conversen podrien trobar una solució a les desigualtats, injustícies
i diferències alienants, tant en
l’un com en l’altre.»

guretats de tot tipus: materials i
ideològiques. Trobo poca gent
amant del dubte i d’anar lleuger
d’equipatge. Dubtar potser té
poca requesta perquè la gent
creu que equival a inseguretat i a
mostrar-se dèbil. Aplaudim amb
més ànims expressions contundents que aquelles que són fruit
de la recerca. La saviesa, però,
surt del caminar a les palpentes,
dels matisos i de la feblesa.»

Preguntes
Surroca creu que només qui es fa
preguntes veu que n’és de difícil
respondre-les, i admet que no té
una solució màgica per al repte de
salvar-nos amb el planeta.
«L’única possibilitat de salvarnos és tornar a ser humils, com ho
eren les cultures agràries, pretècniques. Alguns creuen que per tenir una BlackBerry i estar connectats a internet ja saben més. La
tècnica per si sola no ens fa més
savis. Només la reflexió ens apropa a escoltar l’altre. Desconfio
d’aquelles persones que no tenen
res a aprendre, que ho saben tot.
Això és una tragèdia, perquè el llibret farà bé a qui ja és savi i sap
aprendre fins i tot de petites aportacions com aquesta. Els ignorants continuaran creient que no
cal fer-se preguntes. Tenen la veritat», reconeix.
Les seves paraules poden semblar un pèl pessimistes, però segons Surroca, «ser pessimista en
un món com el nostre no és cap
símptoma de malaltia». «Tot està
bastant pitjor del que ens diuen
els interessats a fer-nos creure que
aquesta crisi passarà i tot tornarà
a ser de color de rosa com abans.
Ser pessimista pot ser senyal de
lucidesa, però hi ha pessimistes
que els veig molt ben instal·lats,
gaudint rebolcant-se en les negrors. Com algú ja ha dit, el pessimisme, sovint, són ganes de descansar», conclou.
Per a Andrés Marí –cubà establert al Maresme, responsable de
la Fundació Vivint i un dels artífexs de l’edició de l’agenda a Cuba– el lema d’enguany, Salvar-nos
amb el planeta, és possiblement el
repte més gran que té la humani-

El nostre planeta vist des de l’espai.

«AGENDA
LLATINOAMERICANA 2010»
Pàgines: 247 / Preu: 8 €
A Catalunya, l’agenda l’edita la
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana de Girona i se’n fa una
tirada de 5.700 exemplars. Es distribueix en municipis i a associacions, amb una
gran campanya
per fer prendre
consciència que
cal construir un
món més just.

tat actualment.
«Si les persones i institucions
d’un i altre costat de la Terra no
arriben a acords i a pràctiques on
es reconeguin els drets de tots a
compartir el possible benestar
per a tots, l’espècie humana haurà començat el gran deteriorament que, de mica en mica, portarà a la seva desaparició. El primer món, en el seu imparable
desenvolupament pel benestar, i
arrossegant la resta dels pobles en
aquesta creença, però sense compartir-ho –perquè evidentment li
és impossible–, està cavant la
tomba del seu sistema de vida.»
Marí creu que el primer món s’ha
de replantejar el benestar de què
gaudeix i que la resta del planeta
somia.
Al cubà li fa por la paràlisi que
s’instal·la entre aquells que gaudeixen de benestar i que no reac-

Dades i opinions
«COM SALVAR-NOS AMB EL
PLANETA»
Autor: JOAN SURROCA
Pàgines: 113 / Preu: 3 €
Aquest llibre va néixer a partir
d’una conferència que l’educador
i museòleg Joan Surroca va fer sobre el decreixement, l’aposta per
un model de societat lluny del
consumisme desaforat actual.

cionen. «Una de les coses que més
em sorprèn és la posició davant
de la tinença d’aigua, de molta aigua. Se’n té i se’n gaudeix. Se sap
que milions de persones no en tenen, però tot es queda aquí, en un
coneixement i en una impotència per fer res que sigui transformador», diu. I qui parla d’aigua,
parla d’habitatge, d’electricitat,
de menjar, de cotxe, d’electrodomèstics, de noves tecnologies...
«De la quotidianitat de cadascú
tot just es parla. De tot això
n’hauríem de parlar una mica
més, a veure si entre tots trobem
una solució, perquè és indiscutible que aquests nivells i intensitats del benestar ni es poden estendre a tot el planeta ni res pot garantir que siguin sostenibles», remarca.
Marí ha estat el responsable
que l’Agenda Llatinoamericana es

Com cada any, l’Agenda Llatinoamericana recull una sèrie d’articles amb dades concretes sobre el
lema escollit. En aquesta ocasió
hi podem llegir des de les previsions de l’escalfament global fins
a la quantitat d’espècies que es
calcula que desapareixen cada
dia (47). Tota aquesta informació
s’inclou en la primera de les tres
parts en què s’articula l’agenda,
sota el títol Veure/Contemplar. Les
altres dues parts, Jutjar/Somiar, i
Actuar, apleguen més de trenta
articles amb les anàlisis i opinions de pensadors com José
Comblin, Frei Betto, Leonardo
Boff... Aquest any, a més, també
hi apareix un article del president
de Bolívia, Evo Morales, on fa una
crida per salvar el planeta recuperant els principis de solidaritat,
complementarietat i harmonia
amb la natura, «en contraposició
a l’imperi de la competència, el
guany i els recursos naturals».
Perquè tal i coma firma el biòleg gironí Dani Boix, que també
col·labora en l’agenda, «l’actual
civilització que s’exporta des
d’Occident, deficitària en valors,
tendeix a apreciar únicament la
riquesa material, encara que això
comporti greus repercussions per
a la riquesa cultural i natural. La
humanitat difícilment posarà fi a
la vida en el planeta, però si no
canvia la seva relació amb la naturalesa, pot arribar a posar fi a la
seva vida en el planeta.»
www.llatinoamericana.org
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El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (el Gironès)
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Jordi Planas
enviar | imprimir
OPINIó > PER LA PAU, LA SOLIDARITAT I LA COOPERACIó

27·04·2009

El «discurs» de Jordi Planas en rebre el VI
Premi Pere Casaldàliga que atorga el
Festival Internacional de Cinema Solidari
de Navarcles
olt bon dia a tothom.

La llengua al dia

Primer de tot, voldria donar les
gràcies al Clam per haver-me concedit
aquest immerescut guardó. Ho faig en nom
del col·lectiu de la Coordinadora d'ONG
Solidàries de les comarques gironines i Alt

Agenda
Guia de Ter

Maresme i de la Comissió de l'Agenda
Llatinoamericana Mundial a qui represento.
Quan en Josep Maria Carrillo em va
comunicar la grata notícia vaig quedar
Jordi Planas (esquera) rebent el premi FOTO: CLAM
sorprès, però encara vaig quedar més
estorat quan vaig tenir ocasió de d'entrar a
la web [www.clamfestival.org] i vaig conèixer el treball d'educació en valors que esteu
realitzant a través del cinema solidari. Aquest tipus de feina, generós i gratuït, avui no està
de moda. Aquest ambient que es respira avui aquí amb la Unió de Botiguers de Navarcles i
totes les persones i institucions avui reunides, no té preu. Com tampoc té preu el vostre
compromís per transmetre valors tan essencials de manera amena i popular com són els films
cinematogràfics.
En un primer instant em varen venir dos pensaments al cap. Primerament vaig pensar amb la
família, els avantpassats, pares i avis de qui he heretat les inquietuds i de qui he rebut
l'educació i la cultura. Recordo que de molt petit, quan el meu avi, Ramón Planas,
m'explicava les històries viscudes al llarg de la seva vida, molt sovint em parlava de
Navarcles i de Sant Fruitós, aquest va ser el primer poble on es van instal·lar recent casats
amb la meva àvia, que en pau descansin. Feien d'esparters, un ofici ha desaparegut.
El segon pensament que vaig tenir va ser que només podia acceptar aquest premi si me'l
mirava des d'una òptica col·lectiva, pensant amb la meva esposa, l'equip de la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana Mundial, Justícia i Pau, els Comitès Oscar Romero i sobretot amb
tantes i tantes persones anònimes compromeses amb les causes pendents que treballen dia a
dia a un costat o altre de l'Atlàntic.
Us voldria agrair també a tots vosaltres que heu fet l'esforç de dedicar una part del vostre
temps d'un diumenge a compartir tots plegats amb joia i alegria uns somnis, unes lluites,
unes esperances, unes inquietuds i un entusiasme. A més, m'agradaria animar-nos
mútuament a continuar i millorar el nostre modest compromís per aquestes causes.
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L'experiència m'ha ensenyat que la solidaritat no es només mirar-nos uns als altres sinó, més
aviat, caminar junts cap a una mateixa direcció.
Permeteu-me dir-vos breument què significa per mi l'Agenda Llatinoamericana Mundial:
l'Agenda neix l'any 1992 a llatinoamerica, es publica a 30 països, es tradueix a 8 idiomes i
se'n editen uns 70.000 exemplars. L'Agenda és moltes coses alhora.
És un pretext, una excusa, que s'edita cada any. Aquesta ens permet oferir una campanya
d'educació popular i no formal en valors humans. Aquest valors els emfatitzem, ampliem i
apropem a diferents grups d'edat amb altres materials pedagògics que hem editat des de la
Comissió.
És un llibre clàssic que pot servir per obrir debats i crear opinió a favor dels més exclosos.
Serveix també com a gran despertador, un despertador que ens incomoda i ens desvetlla de
l'endormiscada, de les comoditats del nostre anar fent, del nostre assentament i conformisme
de la vida.
L'Agenda, tot i que neix en gran part de la teologia de l'alliberament, és una eina
aconfessional, que ens convida a fer-nos nostra la mirada dels empobrits i a mirar-nos el món
amb les seves ulleres.
L'Agenda també és un símbol d'unió d'esforços, de creació de xarxes, de sumar
coneixements, lluny dels sectarismes. Dit d'una altra manera: l'Agenda és com una gran
família intercontinental, on hi ha la mare, el pare, els fills.
La mare està representada sobretot pels empobrits del món, aquells que ens han obert el
camí del compromís social i han donat ànim, ànima i fins i tot sang a una causa comuna.
Els pares són dos religiosos: en Josep Maria Vigil i en Pere Casaldàliga, que van tenir el bon
encert de crear una eina pedagògica intercontinental, que fes de pont entre el Nord i el Sud.
Des del seu inici l'any 1992 -ara fa 19 anys- en Pere sempre ha escrit la contraportada i
l'article d'introducció.
Els fills de l'Agenda som tots nosaltres que ens anem fent nostre el ric missatge de l'Agenda i
ens anem encomanant del seu esperit.
En Pere Casaldàliga diu que l'Agenda és un estil de vida i que la solidaritat no només ha de
ser de 8 a 10 del vespre sinó que l'hem d'incorporar com un hàbit. Afegeix també que
l'Agenda és la història que ens han silenciat, acció, compromís, gratuïtat i esperança.
Per acabar volia fer esment de dos personatges d'una gran categoria humana. Un és l'amic
que, precisament avui dia 26 d'abril, el recorda l'Agenda (llegir aniversari d'en Quim).
Quim, és un gran goig poder-te tenir avui aquí amb nosaltres com a referent històric de lluita
d´honradesa de generositat i compromís amb els més trepitjats del planeta.
Deixa'm recordar-te aquella metàfora que vas explicar a un noi de 17 anys de l'IES Santiago
Sobrequés de Girona. Et va preguntar què podia fer ell per ajudar a la gent de l'Àfrica i tu li
vas respondre amb gran convicció:
Àfrica és com una tortuga que anava caminant a poc a poc i nosaltres, els occidentals, li hem
posat el peu al damunt i impedim que faci lliurament el seu camí. En alguns casos, fins i tot
l'hem esclafat. Dons, treure el peu de sobre aquesta tortuga és la millor ajuda que podem
donar-li.
L'altre persona que volia recordar, és l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano, que fa pocs dies,
per la televisió, vaig poder veure com un líder llatinoamericà regalava un preciós llibre
d'aquest autor, al president del Estats Units. El llibre era Las venas abiertas de America
Latina. Barak Obama va acceptar l'obsequi -tot un símbol-.
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Permeteu-me llegir-vos un poema d'aquest autor anomenat Los Nadies que fa uns anys es va
reeditar des de l'Agenda. És un crit de denúncia, de somni vers els Nadies fent referència a
aquelles víctimes dels egoismes i del sistema imperant que no són reconegudes com a éssers
humans.
Jordi Planas és coordinador de la Campanya de l'Agenda Llatinoamericana Mundial
i va ser membre de la junta de l'Associació de Veïns Santa Eugènia (1977-1991)

El Dimoni de Santa Eugènia de Ter
C. Narcís Monturiol, 2 · La Rodona de Santa Eugènia de Ter · CP 17005 Gironès
Disseny i programació web: jllorens.net
manxeta · eldimonidesantaeugeniadeter@eldimoni.com
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“Salvémonos con el planeta”

Jordi Planas y Ángel Ibarra, de la UNES, durante el conversatorio ¨Salvemos el planeta¨.
Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco.

Patricia Meza
Redacción Diario Co Latino
“Salvemos del capitalismo al planeta” esta frase es el título de un artículo del presidente
de Bolivia, Evo Morales, y aparece en la Agenda Mundial Latinoamericana que este año
dedica su edición a la madre tierra que agoniza a causa del capitalismo.
“La competencia y la sed de ganancia sin límites del sistema capitalista están destrozando
el planeta.
Para el capitalismo no somos seres humanos. Si no consumidores”, dice Morales en el
artículo.
Y es que para el capitalismo solo son importantes las materias primas, el generar lujos,
ostentación y derroche, mientras millones mueren de hambre en el mundo.
Morales señala que “en manos del capitalismo todo se convierte en mercancía: el agua, la
tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia, la ética, la muerte… La vida
misma. Todo se vende o se compra”.
La agenda 2010 pretende hacer conciencia, como lo hace Morales en su artículo, sobre la
destrucción del planeta.
También se encuentran datos importantes de las luchas de los pueblos y que se pueden leer
cada día, durante los 365 días del año, convirtiéndose en un referente de consulta popular.
Por ejemplo, el 11 de febrero la agenda tiene calzado el dato de como en 1990, tras 27

años de cárcel es liberado Nelson Mandela, exponente máximo de la resistencia negra
internacional contra el Apartheid.
La lucha de Mandela, que es el símbolo de otras luchas que se libran a diario en el planeta
que van desde la revalorización de la vida, el respeto de las razas, hasta el rescate del
planeta.
Es “esta búsqueda de justicia, de solidaridad, de mejorar conciencias, se edita la Agenda
Mundial Latinoamericana, que año con año busca transformaciones para que surjan
prácticas radicales nuevas, desde otra visión sistemática, no solo de reformas o parches”.
Este cuadernillo latinoamericano se ha convertido en el instrumento donde colectivos de
todo el mundo intercambian experiencias para hacer de este planeta algo mejor.
El Salvador es parte de este esfuerzo al editarse la agenda por segunda vez aquí, la primera
fue en 2008.
Además, se pueden leer artículos de salvadoreños como la “Ecología en el Salvador”, de
Luis Alonso González Ayala, de la Juventud Romerista; “Represas en El Salvador,
beneficios de pocos, destrucción para muchos”, de Nancy Larín; “Monseñor Romero y el
medio ambiente” y “Acción de gracias por la vida que nos es dada” de las comunidades del
Bajo Lempa.
“Salvémonos con el planeta”
Y es que para Pedro Casaldáliga, conocido como uno de los padres de la agenda, “Antes el
tema del medio ambiente era tratado por unas pocas personas, tachadas de derrotistas”.
En su nota introductora que forma parte del libro prosigue « No era un tema serio ni para la
política, ni para la educación, ni para la religión, ya que se podía venerar a Francisco de
Asís como el santo de las flores y los animales, pero sin mayor compromiso”.
Y añade «ahora, y quién sabe si ya muy tarde, el mundo entero se está sensibilizando, hay
muchos congresos y programas que ventilan como un tema vital la ecología, desnudando
las causas y urgiendo propuestas concretas acerca del medio ambiente».
Esta libreta de actividades hace el llamado a tomar conciencia de la emergencia que se vive,
y también muestra la esperanza de empezar a trabajar para no encaminarse tan
apresuradamente al desastre ambiental.
Que se anuncia con el Calentamiento global, las catástrofes naturales, destrucción
ambiental, pobrezas, guerras…
“La salvación puede depender de cada ser humano si toma esta misión de salvar el mundo
como algo urgente, inaplazable y exigente”, se lee en la agenda.
La agenda en El Salvador
El corrido de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que narra las visitas a los más desposeídos
dio apertura al debate relacionado a la agenda este miércoles en la casa Nuestra América,
donde participaron Angel Ibarra y Jordi Planas, coordinador de la campaña.

Ibarra dijo que salvar al planeta no es una lucha de hoy, si no desde los ancestros que
cuidaban la naturaleza como a su propia madre.
“Hoy estamos en agonía por que el calentamiento global afecta a todo el mundo”, señaló y
esto es evidente con los datos que se muestran del deterioro en el país.
En el artículo de González se lee “el país conserva solamente el 17 por ciento de la zona
boscosa de la cual solo el 2 % es bosque originario y el 95 % de los ríos está contaminado y
enfrentamos una fuerte crisis hídrica y climática”.
Planas quien ha asumido junto a miles el compromiso de seguir luchando y concientizando
se refirió al contenido de la agenda, la cual sirve de instrumento pedagógico, es un referente
histórico y busca sobre todo concientizar y ser la voz de los más necesitados.
Hay que recordar que la primera agenda se hizo en Nicaragua, en 1992, con las luchas de
los movimientos de los pueblos latinoamericanos aprovechando el aniversario de los 500
años su genocidio, el saqueo.
Y de allí una larga lista de ediciones durante 19 años, de temas que tienen que ver con los
pueblos y el sentir de los que no tienen voz y de aquellos cuya voz está en favor de
reivindicar a los más necesitados.
De esto, Evo Morales está convencido y dice “mientras no se cambie el sistema capitalista
por un sistema basado en la complementariedad, la solidaridad, la armonía entre los
pueblos y la naturaleza, las medidas que se tomen solo serán paliativos con un carácter
limitado y precario”.

Francesc Lozano Winterhalder va
presentar l'Agenda
llatinoamericana
Àngel Jiménez

El passat 16 d’octubre es va
presentar a la sala de la
biblioteca de Sant Feliu
l’Agenda llatinoamericana i
mundial que té com a lema:
“Salvem-nos
amb
el
planeta”.
El senyor alcalde va donar la benvinguda a tots els
presents, tot recordant l’actualitat del tema, tant a
nivell
general
com
a
nivell
local.
En Pere Pujol, en nom de la Comissió, va adreçar
unes sentides paraules als assistents a l’acte. Fent
seu el pensament de Pere Casaldàliga, va
remarcar que es tracta d’un tema important i
urgent. La Terra, el nostre Planeta, és la casa
comuna i l’única que tenim i que l’hem de deixar,
millorada, als nostres fills i als nostres néts. A partir
d’un símil molt ben trobat, ens digué que l’infern és
viure per a un mateix, aïllat, sense tenir en compte
les capacitats i necessitats dels altres. El cel, en
canvi, és compartir, compartir la vida amb els
altres.
I tot seguit presentà el conferenciant Francesc
Lozano
Winterhalder.

Per a mi, personalment, va ser una grata sorpresa i
un goig de sentir-lo i de comprovar que, en el
nostre cas, no és cert allò que “ningú no és profeta
a la seva terra”. En Francesc, que és guixolenc, va
entusiasmar el públic ganxó amb el que va dir i
com ho va dir. Com a gran comunicador que és, en
Francesc va subratllar que sota la crisi financera
existeix una altra crisi més profunda i seriosa: la
sostenibilitat medi ambiental. Però també va dir que
si les crisis són sempre un perill, també ofereixen
una
oportunitat
de
canvi
de
cara
al
desenvolupament sostenible. Va aprofitar la seva
gran experiència i coneixements d’arreu per posar
exemples d’Àsia, Àfrica i de Llatinoamèrica.
Va apel·lar a la creació o la naturalesa inacabada,
imperfecte, que els homes, lliurement, amb la
nostra capacitat creativa hem d’anar perfeccionant,
humanitzant, amb responsabilitat, esperança i
sobretot amb diàleg. Cal anar més enllà de les
qüestions tècniques i econòmiques. La solució
passa per un canvi de consciència personal, mental
i interior. I des d’aquesta pau interior buscar la pau
social que es fonament en la justícia, I, així, fer les
paus
amb
la
natura.
La solució apunta cap a la cultura dels valors en
favor de la vida. El valor de les cultures. Millorar la
qualitat de vida de tot el planeta, el
desenvolupament hol·lísticament sostenible, que
aplegui tots els aspectes de la vida que

s’entrellacen. Una frase llatina mostrà un altre
aspecte de la seva preparació. Perfundet omnia
lucem, va dir. Que resplendeixi tota la llum.
Totes les persones humanes fem coses bones i
dolentes. Però dins de cada ser humà hi ha un gran
potencial de llum, de creativitat i de vida.
La seva xerrada va ser llargament aplaudida. En el
fons va ser una lliçó d’ètica i d’esperança per
animar-nos a continuar treballant a favor de tots els
homes
i
de
la
Terra.
El seu discurs va coincidir plenament amb el
contingut de l’agenda d’aquest any: “Salvem-nos
amb el planeta”.

