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I. Introducció
• L’Agenda Llatinoamericana Mundial es coordina, compila i compagina cada any
des de Panamà i Brasil, i és des del primer dels dos, que s’envia a més de 25
països on diverses entitats s’encarreguen de la seva pròpia edició i traducció.
L’edició a Catalunya
L’Agenda es tradueix del castellà i del portuguès des de la Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana – Comissió de la Coordinadora d’ONGs de les comarques gironines i
l’Alt Maresme, amb seu a la ciutat de Girona.
L’edició de l’Agenda 2011 ha comptat amb la impressió de 4.500 exemplars que s’han
distribuït des de Girona cap a la resta de Catalunya i illes Balears.
Per a la distribució, la Comissió treballa amb entitats i ONGs de tot el territori català.
Aquest any s’han realitzat aproximadament unes 60 presentacions, una mica més que
l’any passat, fet que denota que el missatge de l’agenda a través d’aquest format ha
arribat a més gent.
La Comissió edita i crea altres materials per iniciativa pròpia, que sovint també s’han
d’exportar a altres països: el conte de l’Agenda, el dvd dels 15 anys de re-evolució, els
diferents mapes (de la Vergonya i de Peters), el calendari solidari, diversos pòsters, la
sèria documental “L’Excusa”que enguany s’ha pogut pràcticament finalitzar,
exceptuant les tasques d’edició en dvd, de subtitulació i de traducció i doblatge al
castellà. El total de 13 capítols de la sèrie documental l’Excusa són:
- DEMOCRÀCIA
- GÈNERE
- EDUCACIÓ
- TREBALL
- MITJANS
- CONFLICTES I CONSTRUCCIÓ DE LA PAU
- IMMIGRACIÓ
- ECOLOGIA
- REVOLUCIÓ I PROGRÉS
- GLOBALITZACIÓ
- DIÀLEG
- COOPERACIÓ
- L’ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE
El Llibre dels 20 anys i el Llibre dels 20 anys edició Nicaragua, editats especialment per
cada país, apleguen els millors i més destacats escrits que han passat per l’agenda al
llarg de tots aquests anys.
S’ha editat un nou díptic amb els materials pedagògics dels quals disposa l’agenda.
S’ha fet un recull de dades amb les estadístiques de visites desglosades segons països,
notícies i any del Blog de l’Agenda. Aquest material es pot trobar a la pàgina web de
l’Agenda www.llatinoamericana.org
L’Agenda complerta i tots els materials pedagògics es poden descarregar en format
digital i de forma gratuïta a través de la pàgina web www.llatinoamericana.org
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Aquesta web és font constant d’informació, tant en plena campanya com durant la resta
de l’any. Sempre es procura que es renovi i que s’hi facin canvis per tal que l’accés a les
visitants sigui més fàcil i perquè el fluxe d’informació sigui el més continu possible. El
que pretenem és que sigui un canal de participació per a totes les lectores de l’Agenda i
que s’hi puguin trobar sempre els materials de la campanya.
Enguany ha fet dos anys de la creació del Blog de notícies
www.llatinoamericana.blogspot.com . El que s’ha intentat fer aquest darrer any ha estat
implicar les persones llatinoamericanes que viuen a les comarques catalanes i
involucrar-se en la recerca de notícies relacionades amb els seus països. D’aquesta
manera, hem volgut aconseguir incrementar la participació i la relació amb els països
que són la raò de ser de la nostra associació, i hem volgut continuar amb la línia
engegada la darrera campanya.
La Comissió treballa amb xarxes d’agermanament, ajuntaments i entitats per tal de fer
arribar les Agendes a diferents poblacions llatinoamericanes, el que coneixem amb el
nom de Campanya d’Anada i Tornada.
La Comissió està formada per un grup de voluntaris. Tot i així, hi ha una persona
contractada a mitja jornada que assumeix les funcions de la secretaria tècnica.
II. Dades bàsiques de la Campanya 2010 (Agenda 2011)
A. Lema de l’Agenda 2011
El lema d’enguany és “Quin Déu, Quina Religió?”. A continuació us reproduïm unes
paraules de Pere Casaldàliga, un dels pares de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, que
serveixen per introduir el lema del 2011.
“Els 20 anys de camí de l’Agenda es completen amb
aquesta edició de 2011, que dedicarem al tema de la
religió. Ni més ni menys.
La nostra Agenda, aconfessional, ecumènica i
macroecumènica, instal·lada en la perspectiva de
l’educació popular alliberadora llatinoamericana, ha
tingut sempre un respecte molt gran per la religió.
Com els nostres pobles, que tradicionalment han pensat
que aquesta era quelcom sagrat, intocable, digne
d’un respecte que ratllava el temor reverencial, o el
tabú.
Però en aquests temps de tants canvis, això també
està canviant. Canvia l’”epistemologia”. No sabem
com, ni és d’un dia a l’altre, però va canviant la nostra
forma de pensar, de conèixer, de procedir en el
mateix fet de conèixer. Raonem d’una altra manera.
Ja no sentim aquells temors reverencials, ni molt
menys els tabús. La societat s’ha fet més conscient,
més crítica, i també més madura. No ens sembla que
hi hagi res que no es pugui sotmetre a una anàlisi
crítica, tan respectuosa com honrada. Ja no ens escandalitzem
de gairebé res, ni caiem en ingenuïtats
idealistes. Sabem millor que mai com funciona aquest
ésser humà tan complex, i sembla que alguna cosa
ens diu que hi ha temes, mai enfrontats abans, que ha
arribat l’hora d’abordar. Són temes que també clamen
per una renovació profunda. Per això aquesta Agenda
va sobre la Religió.
Sovint, en els nostres àmbits, en pro de
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l’ecumenisme i del macroecumenisme, hem jutjat útil
posar de banda els temes religiosos –relegant-los a
la privacitat de cada persona– per centrar-nos en la
“praxi històrica d’alliberament”, que semblaria l’única
cosa que tindria una importància decisiva...
Però l’alliberament, com l’opressió, també és religiós.
A aquestes alçades històriques sabem bé el
paper que la religió ha jugat en la legitimació dels
sistemes opressors, així com en la suscitació de moviments
alliberadors i d’emancipació. D’altra banda,
vivim en una societat ja mundialitzada, en la qual
tots carreguem amb les conseqüències de totes les
posicions religioses dels nostres germans i els nostres
pobles. Ens veiem afectats pel fonamentalisme religiós
de moltes comunitats humanes, per l’espiritualisme
i el descompromís històric de grans grups inspirats
per religions que els allunyen d’aquest món i els seus
problemes, així com pel fenomen massiu de terroristes
suïcides en nom de la religió, o pel fet que en l’única
superpotència del món –la que amb els seus vots no
només canvia el seu president sinó que ens afecta a
tots econòmica, política i culturalment– el 50% de la
seva població encara creu que el món té 6.000 anys
(Dawkings), i creu que el tot acabarà gloriosament en
un rapte cap al cel (Sam Harris)... No és el seu problema;
també és el nostre problema.
La religió no està tancada en els temples, ni en
les interioritats; és present i infl uent en la societat,
en la història, en el “capitalisme cristià”, en les
persones que se senten més ànimes espirituals, que
han tingut la desgràcia de caure en la matèria i que
estan destinades a anar a un altre món després de
morir, en comptes de sentir-se membres nadius de
la comunitat de vida d’aquest planeta, cridats a cogovernarlo i a transformar la injusta història humana.
Moltes de les reivindicacions històriques alliberadores
es van estavellar contra els temors o les exigències
religioses. La religió també necessita alliberament. I
l’alliberament també necessita de la religió. La lluita
per la Justícia, com a passió per l’alliberament –en la
qual tants màrtirs llatinoamericans i tants màrtirs universals
ens varen precedir– és una experiència “espiritual”.
També per això es pot confrontar amb la religió.
Doncs bé, amb la mateixa passió de tots els anys,
aquí hi ha la nostra Agenda Llatinoamericana sobre la
temàtica de la religió. Hem de fer notar:
• Escrivim per a tothom... i la família dels lectors
de l’Agenda és ben variada: des de comunitats de base
de l’interior rural compromeses i tradicionals, a universitaris
i professors de la gran ciutat cosmopolita de
Mèxic o São Paulo. No pas a tots els acomodaran els
materials que hi presentem...
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El carisma d’aquesta Agenda és de renovació,
fronterer, sempre cap endavant, mirant el futur no tan
immediat, i sempre amb una dimensió crítica.
Fem propostes que sabem que molts encara no
han intuït, i que sabem que, d’entrada, semblaran
estranyes a alguns... Us convidem a refl exionar crítica
i cautelosament aitals propostes.
També enguany, l’Agenda no és confessional,
sinó macroecumènica... No parlem de la nostra religió,
sinó del fet religiós, de l’espiritualitat, de les religions,
totes elles respectables i veritables.
• A més de l’edició en paper, ens esforcem per
aportar uns materials pedagògics telemàtics: una guia
d’ús pedagògic de l’Agenda per a educadors populars
principalment, i tal vegada un material més estructurat
i elaborat per aprofi tar l’ocasió i realitzar una
activitat seriosa de formació sobre aquesta temàtica
en el grup d’educació popular, a la comunitat, o a
l’aula. Estigueu atents a la “Pàgina d’informació i
materials complementaris”, que tan bona acollida va
tenir l’any passat (latinoamericana.org/2011/info)
• En complir els 20 anys, lliurem de nou totes les
Agendes, ara digitalitzades, a disposició pública: per a
la seva reutilització, per la biblioteca-arxiu d’educació
popular, per qui les vulgui col·lecionar. Aquí: http://
latinoamericana.org/Desde1992
Amb l’Agenda de 2012 inaugurarem un nou cicle:
“Les Grans Causes, avui”. Fa 20 anys que les vam
començar a considerar en aquesta Agenda; ja és el
moment de rellegir-les i actualitzar-les en aquesta
hora tan diferent, i per aquest futur tan apassionant...
Fraternal/sororalment.
(Pere Casaldàliga)
B. Agendes editades i distribuïdes
A nivell mundial s’han editat al voltant de 60.000 agendes en 6 idiomes: Català (4.500),
Castellà, Portuguès, Italià, Anglès i Francès.
La Comissió ha distribuït enguany 4.500 en català i 300 en castellà. De les 5.700
distribuïdes el 2010, el repartiment de les compres ha estat de la següent manera: 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, als membres del Parlament de Catalunya, a les
biblioteques i a tots els ajuntaments que formen part del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
Els ajuntaments que ho desitgen, subvencionen la distribució d’Agendes en algun delas
països llatinoamericans en els quals hi ha contraparts o agermanaments. També es pot
seguir obtenint l’agenda en format digital a través de la nostra pàgina web
www.llatinoamericana.org
Com a dada curiosa, podem dir que l’any 2010 s’han descarregat unes 209 agendes en
format pdf, tal i com ens indiquen les estadístiques de la nostra pàgina web, apunt
important tenint en compte que hem superat en 169 aquesta dada respecte l’any passat.
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A més de l’Agenda existeixen materials que complementen i ajuden a fer arribar el
contingut de l’Agenda a diferents grups de població i d’edat. Aquest any 2010 s’ha
editat un díptic amb tots els materials pedagògics que fa la Comissió. Pràcticament s’ha
acabat la sèrie documental l’Excusa, amb un total de 13 capítols, dels quals només es
pot veure un a la pàgina web de la Comissió, tot i que els videos estaran disponibles en
DVD el proper 2011. També s’ha editat un nou Mapa de Peters, amb les dades de
l’informe oficial del PNUD del 2010.
C. Presentacions
S’han realitzat un total de 54 presentacions a diferents poblacions catalanes i
espanyoles, 4 més que l’any passat.
Del total, 36 han estat a la província de Girona, 12 a Barcelona, 2 a Tarragona i 4 fora
de Catalunya, 2 a Saragossa, 1 a Torrejón de Ardoz i 1 a Menorca.
La presentació organitzada per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana a Girona, va
tenir lloc el dia 2 de novembre de 2010, dins del programa oficial de les Fires de Sant
Narcís de la ciutat de Girona. La presentació es va dur a terme al Centre Cultural la
Mercè, a càrrec de Dolors Reig, presidenta d’Amics de la UNESCO de Girona i de Joan
Manuel del Pozo, educador. Vam poder comptar també amb l’acompanyament musical
de Katy Evoglhi. Va tenir lloc l’entrega de les guardonades pel Premi a la Difusió del
Decreixement.
D. Materials complementaris
Calendari 2011
Com cada any, es trien 12 efemèrides, una per cada mes, i s’edita un calendari que es
distribueix gratuïtament juntament amb l’Agenda. Aquest any han estat les persones
membres de diferents entitats catalanes les que han buscat i escrit els textos. Aquesta
vegada, s’ha editat en format paper en català. També es pot trobar la versió digital a la
web de l’Agenda.
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 que va servir per a completar i ampliar el contingut de l’Agenda 2010. El llibre
compta ja amb dues edicions, una de 2.000 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
5.000 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 material se segueix oferint amb el mateix format
tal i com va quedar després de la revisió de l’any passat.
Sèrie Documental l’Excusa
Durant aquest any s’ha acabat de grabar tota la sèrie documental de l’Excusa, una sèrie
amb un total de 13 capítols que tracten temes com l’ecologia, el gènere, els conflictes,...
Cada un dels capítols es pot treballar amb el lema de l’Agenda perquè tracten temes
d’actualitat.
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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 es pot adquirir per mitjà del web de
l’Agenda.
Mapa de la vergonya i mapa Peters
Aquests mapes s’editen en mida póster i posen en relació diferents dades mundials
comparant els països amb dades més extremes. Enguany, s’ha editat un nou mapa Peters
amb les noves dades de l’informe del PNUD ( Pla de Nacions Unides per al
Desenvolupament) del 2010. El mapa de la vergonya compara dades de l’ONU entre
països que presenten extrems.
Cd Audio amb dramatitzacions de temes de l’Agenda.
Aquests cd’s es van fer com a recurs didàtic per a emissions radiofòniques,
especialment de Centreamèrica. Es va editar una quantitat de 500.
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.
Plana web
A la nostra plana web www.llatinoamericana.org informem de les activitats
relacionades amb la campanya i fem de pont per a penjar els materials complementaris
de l’Agenda. La voluntat de la Comissió és distribuir el material perquè arribi al màxim
de públic possible, per això facilitem l’accés a aquest recursos per mitjà del web.
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.
Video d’Anada i Tornada
Vídeo del viatge realitzat a diferents països de Llatinoamèrica durant la Campanya
2010, on es visibilitza la feina que fa la contrapart.
E. Organització de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
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, segueixen
oberts espais de participació virtuals com el Fòrum. La
Permanent està composta per un coordinador, un secretari, un tresorer i 11 vocals.
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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.
Un altre grup que encara segueix treballant és 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.
Durant la campanya s’han acabat de portar a terme les tasques de revisió i de reflexió al
voltant de les temàtiques dels diferents capítols de la sèrie.
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.
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,
Cuba i Costa Rica. Aquest any, a més, també s’ha afegit Ecuador 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 com van treballant els 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 el 2009 amb la idea de difondre les notícies alternatives
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, s’està intentant crear un grup de persones nouvingudes a Catalunya
que vulguin encarregar-se de les notícies més rellevants dels seus països.
F. Difusió de la campanya
La Campanya es divulga i es difon a diferents mitjans de comunicació locals i
nacionals. (Vegeu annex V.C. , Difusió de la Campanya i Premsa relacionada – Articles
de premsa).
G. Campanya d’Anada i Tornada
Una de les parts de gran satisfacció per part de la Comissió és la de fer arribar els
materials de l’Agenda a poblacions d’Amèrica Llatina on tenen un difícil accés.
Entitats i Ajuntaments catalans donen suport a la Campanya per mitjà
d’associacions conegudes o poblacions agermanades.
L´Anomenada Campanya d´Anada i Tornada està dintre un marc d´un programa
d´educació popular no formal de valors humans. El seu objectiu principal és fomentar
l´intercanvi mutu entre Catalunya i Llatinoamerica, buscant la millor interrelació amb
els col·lectius que treballen l´Agenda Llatinoamericana. D´aquesta forma volem enfortir
i ampliar el texit social intercontinental.
L´Agenda és Llatinoamericana de naixement, però mundial d´adopció. Sabem que
serveix per fer-nos nostra la mirada dels empobrits, per mirar el món amb les seves
ulleres i enriquir-nos. Creiem que és un deure de justicia retornar als seus origens allò
que és seu. Retornar una de les eines educatives de sensibilització i conscienciació mes
difoses, socialitzades i distribuides a Llatinoamerica i a tot el món.
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Aquest any La Campanya d´Anada i Tornada ha augmentat la familia de conexions. Els
països que ens hem relacionat són: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica,
Guatemala, México, Cuba, Brasil, Bolivia, Chile i Argentina.
L´Agenda és un gran despertador de consciències i, articulada amb un discurs universal,
és també un punt de convergència de múltiples cultures, creences, organitzacions i
pensadors socials, polítics i religiosos. Cada any ens convida a unír, sumar i compartir
lluites i esperances. Tots junts. Tant a Catalunya com a Llatinoamèrica i altres països,
perquè tots volem provocar les transformacions de consciència necessàries. Creiem que
així serà possible que apareguin pràctiques radicals noves que puguin aconseguir els
canvis necessaris. Entre tots tenim que fer realitat Un Altre Món. Per tot això existeix la
Campanya d´Anada i Tornada.
Les agendes es distribueixen a Llatinoamèrica i a través d’una delegació que es
desplaça anualment (a càrrec dels desplaçats) als diferents països que estan en
campanya.
S’ha treballat amb els següents països: Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mèxic, Nicaragua i Perú.
Enguany, el viatge es va realitzar durant els mesos de gener a març, amb diferents
persones que van assistir a les activitats i presentacions organitzades als diferents països
de la Campanya. A més, s’ha editat un DVD del viatge d’Anada i Tornada per tal de
visibilitzar la feina feta en els països i la feina feta per la Comissió que viatga cada any a
fer una revisió i seguiment dels projectes.
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 premia 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.
A continuació reproduïm el díptic de la convocatòria d’enguany.
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Imatge 1. Díptic Premi del Decreixement
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III. Materials i eines Pedagògiques de la Campanya
2010. Agenda Llatinoamericana 2011
A. Agenda 2011
A1. Portada i Contraportada

Imatge 2. Portada i
Contraportada Agenda
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A2. Articles
Aquest any l’Agenda conté articles escrits per diversos autors d’arreu del
món. Entre aquests s’hi troben els escrits premiats pels premis convocats a l’Agenda
2010.
Algunes d’aquestes autores són:
• Juan Arias (Río de Janeiro, Brasil)
• Leonardo Boff (Petrópolis, Brasil)
• John Shelby Spong (bisbe emèrit de Newark, EUA)
• Elsa Támez (San José, Costa Rica)
• entre moltes d’altres.
A més, hem comptat amb els textos de dos autors catalans:
• Pere Torras (Sant Feliu de Guíxols)
• Marta Granés (Barcelona)
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 3 : dia a dia Efemèrides

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 al punt H d’aquest document.
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Imatge 5. Convocatòries d’altres concursos

Imatge 4. Premi a la difusió del Decreixement
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B. Calendari Solidari 2011
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. Igual que l’any passat,
aquest any s’ha optat per proposar totes les efemèrides des de Catalunya a través de la
participació de les entitats vinculades a la Coordinadora d’ONGs de les Comarques
Gironines i l’Alt Maresme. La versió en paper s’ha editat només en català i es
distribueix gratuïtament.
Per aquesta campanya s’ha preparat l’edició del calendari en castellà.
Es mantenen les ganes que en properes edicions la participació llatinoamericana torni a
ser activa en la creació d’aquest material de l’Agenda.

Imatge 6. Calendari Solidari 2011

14

C. Materials de nova creació
C1. Díptic de materials pedagògic

Imatge 7. Díptic de materials pedagògics
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C2. Llibre dels 20 anys en català
Després d’un debat intern al voltant de l’edició del Llibre dels 20 anys en català, s’ha
posat en marxa la feina i s’han començat a fer les traduccions dels textos. A continuació
reproduïm una mostra de la portada del llibre.

Imatge 8. Portada del Llibre dels 20 anys en català
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C3. Llibre dels 20 anys edició Nicaragua
Aquesta, és una versió il·lustrada de l’Antologia dels 20 anys de l’Agenda. Els textos
que hi apareixen, són textos que han estat triats per camperols de Nicaragua. El llibre
s’ha editat en castellà, s’ha imprès aquí i s’ha distribuït a Llatinoamèrica i a Espanya.

Imatge 9. Portada del Llibre dels 20 anys edició Nicaragua
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C4. El mapa de Peters
Aquest mapa en format pòster mostra una projecció més ajustada a les
dimensions reals del territoris. Incorpora un llistat de països classificats
segons el seu desenvolupament. Enguany s’ha editat un nou Mapa Peters amb les dades
actualitzades de l’últim informe del 2010.
El reproduïm a continuació:

Imatge e 10. El Mapa de Peters
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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 visitat les poblacions de:
• Lleida
• La Bisbal d’Empordà
• Granollers
• Girona
• entre d’altres.

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
19

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 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.
D4. 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.

Imatge 13. Frame del documental
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D5. Pòsters
• El darrer discurs
• El deute extern
Imatge 14. El darrer discurs
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Imatge 15. El deute extern
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D6. L’Excusa
Aquest 2010 s’ha acabat d’editar la sèrie documental de l’Excusa. Als capítols que ja
existien de les campanyes passades, s’hi ha afegit la resta de la sèrie.

Imatge 16. Frame de l’Excusa. Capítol 2.

D7. 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’ha seguit
fent la renoviació amb els nous materials i les dades de distribució de l’Agenda.
Aquestes són les estadístiques anuals (de gener a desembre del 2010) de la
web de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana:

Imatge 17. Imatge de la pàgina web de l’Agenda
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Mes

Visitants diferents

Número de
visites

Pàgines

Sol·licituds

Tràfic

Gener 2010

600

958

18226

25929

1.58 GB

Febrer 2010

570

980

20460

27609

1.07 GB

Març 2010

509

913

18024

24289

1.29 GB

Abril 2010

516

941

14934

20265

1.18 GB

Maig 2010

449

851

10035

14291

785.90 MB

Juny 2010

374

752

12055

16683

829.27 MB

Juliol 2010

344

772

17314

27708

995.45 MB

Agost 2010

336

721

9433

14636

744.36 MB

Setembre 2010

464

859

16518

33728

2.28 GB

Octubre 2010

744

1303

15564

34548

2.27 GB

Novembre 2010

701

1293

17732

40734

2.62 GB

Desembre 2010

513

1057

10229

24201

1.43 GB

Total

6120

11400

180524

304621

17.00 GB

Imatge 18. Estadística visites pàgina web

D8. 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 2010, així com el
nombre de visitants. S’ha engegat la xarxa de col·laboradores que es responsabilitzen
d’un país i de trobar les notícies més interessants.
A continuació us reproduïm la pàgina principal del bloc que podreu
consultar a www.llatinoamericana.blogspot.com
Imatge 19. Bloc
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IV. Campanya de Sensibilització a Catalunya
A. Relació de Presentacions i estadístiques

Data
2010
4 de juliol

Població

Sant
Feliu
Guíxols

16 setembre

Saragossa

17 setembre
25 setembre

Saragossa
Salt

15 octubre

Salt

21 octubre

Reus

27 octubre

Manlleu

2 novembre

Girona

4 novembre

Vic

5 novembre

L’Escala

Organització

Acte

de Comissió Agenda Assemblea inici de
Sant Feliu
campanya
Cor Saragossa

Presentació Agenda
2011
Cor Saragossa
Festa dels 20 anys
Comissió Agenda III
Jornada
de
Llatinoamericana
Reflexió. Presenta
Pere
Torras,
modera
Flora
Ridaura.
Comissió Agenda
Salt i Ajuntament
Salt
Ajuntament
de
Reus

Presenta
Torres

Pere

Presenta
Riera

Ignasi

Josep
Manel
Busqueta,
economista
i
pasticer
membre
del
Semanari
d´economia critica
TAIFA
Ajuntament
de
Girona i Comissió
Agenda
Llatinoamericana

Presentació a càrrec
de Dolors Reig i
Joan Manuel del
Pozo. Entrega del II
premi a la difusió
dels principis del
decreixement
Consell Local de la Cisco Miró
Cooperació de Vic,
Agenda
Llatinoamericana i
la
Unitat
de
Cooperació
de
l'Ajuntament
de
Vic.
Ajuntament
de Pere Torras, Dolors
L’Escala i Càrites Poch i Núria Martí
l’Escala
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5,9 de novembre i 3 Torroella
de desembre
Montgrí

de

6 novembre

Navarcles

Plataforma per la
pau

11 novembre, 20h

Manresa

12 novembre

Alaró (Menorca)

12 novembre

Riudellots
Selva

13 i 14 novembre

Parroquia de Sant
Pau (Girona)

de

la

15
novembre Mataró
19,30h
15 novembre
Centre de Recursos
de la gent gran, Salt
18 novembre
Santa Coloma de
Gramanet

19 novembre

Amer

23 novembre

Barcelona

25 novembre

Sant
Feliu
Guíxols

Drets
Humans
Alaró,
Comissió
Agenda
Llatinoamericana.
Col.labora:
Ajuntament
d’Alaró, Govern de
les Illes Balears
Riudellots Solidari i
Ajuntament
de
Riudellots de la
Selva
Col·lectiu Dones en
l’Església
i
Parròquia Sant Pau
Ajuntament
de
Mataró
Comissió Agenda
Llatinoamericana
Consell
de
solidaritat
i
cooperació, Comité
Oscar
Romero,
Gramenet Imatge
Solidària. Amb el
suport de: SC+,
Ajuntament
de
Santa Coloma de
Gramenet.
Grup Excursionista
Amerenc Esquelles
(GEA Esquelles).

CETR

Cicle de cinema
entorn el lema
“Quin Déu? Quina
Religió?”
Presenta
Jordi
Planas
Presenta
Pere
Melloni, jesuïta de
la Cova de Manresa
Joana
Aguirre,
Fransesc Botell, P
Joan
Fransesc
March.
Acompanyamnet
musical per Joan
Lillo Aguirre
Presenta
Quintana

Albert

Presenta
Ridaura

Flora

Jaume Soler
Presenta
Jordi
Planas
Jordi
Planas,
Emiliana Felinas

Presentació
de
l´Agenda
Llatinaomericna i
projecció
d´un
POWER
POINT
sobre Centremèrica.

Presenta
Jordi
Planas
de Comissió
de Taula interreligiosa
l’Agenda de Sant
Feliu

26

26 novembre

Banyoles

26 novembre

Quart

27 novembre
27 novembre

Girona,
narcís
Olot

2 desembre

Barcelona

5 desembre

5 desembre
9 desembre
9 de desembre

10 desembre

Can Butinyà

CC

Presenta
Jordi
Planas. Testimoni
de Carlos Mejias.
Actuació musical
amb
música
sudamericana
SolidariQuart
Mossèn
Jesús
Col·labora:
Calm, exmissioner
Ajuntament
de a la República
Quart
Dominicana i rector
de Lloret de Mar
sant
Jordi Planas
Grups folclòrics
Organitza: Grup de Organitza: Grup de
diàleg interreligiós diàleg interreligiós
Amb el suport:
Ajuntament d’Olot
i Consorci d’acció
social
de
la
Garrotxa.

Associació
Araguaia
amb
Casaldàliga
,
Comité
Oscar
Romero Barcelona i
Justicia
i
Pau
Barcelona.
Rectoria de Sant Parròquia
Sant
Tomàs de Fluvià
Tomàs de Fluvià

Presenta
Budelles

Mercè

Presenta
Lluïsa
Geronès. Actuació
del cor Akan.
les Flora Ridaura

Vilafant

Parròquia de
Forques
Santa Margarida de Baula- COR
Montbuí
Palafrugell
Biblioteca
de
Palafrugell Càrites
Parroquial
Palafrugell.
Col·labora: Escola
de
música
de
Palafrugell
Santa Coloma de Samba Kumbally,
Farners
Justricia i Pau i
Ajuntament
de
Santa Coloma de
Farners
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Lectura de textos de
l’agenda 2011
Presenta:
Jordi
Planas, Pere Torras

Diversos actes en el
marc
de
la
celebració del Dia
Internacional dels
Drets Humans

actes
Mecenes de Vida. Diversos
participatius.
Col·labora
Ajuntament de la
Cellera,
Centre
Cultural
i
Parroquial
i
Diputació
de
Girona.
de Consell Parroquial
Flora Ridaura

10 desembre

La Cellera de Ter

10 desembre

Avinyonet
Puigventós
La Selva del Camp

12 desembre

13 desembre

Fundació
Girona

16 desembre

Llagostera

16 desembre

Blanes

Justicia i Pau

Mn. Joan Curieses
García

Valvi, Fundació Valvi

Lluïsa
Geronès,
recital de poesia i
actuació musical
14 desembre
Figueres
GEES
Pep Claparols i
Calendari GEES
14 desembre
Badalona
Mesa de Comerç Andrés Marí
Just de Badalona.
Col·labora:
Ajuntament
de
Badalona
i
Associació
de
Veïns del Centre de
Badalona
15, 16 i 20 de Calella de la Costa Comissió
de Presentació a càrrec
desembre
l’Agenda
de de Pere Torras,
Calella, Ajuntament cine-fòrum
i
de Calella
tertúlia.
15 desembre
Centre cultural la Escola
d’adults Presenta:
Carles
mercè,
escola Girona,
comissió Serra
d’adults de Girona
agenda
llatinoamericana
16 desembre
Palamós
Departament
de Raquel
Gallego,
Juventut
de regidora de juventut
l’Ajuntament
de de l’Ajuntament de
Palamós
Palamós.
16 de desembre
Malgrat de Mar
Justícia i Pau i Presenta:
Mon
Parròquia
de Marqués.
Malgrat.
Organitza:
Llagostera Solidària
Col·labora:
Ajuntament
de
Llagostera
Parròquies
de
Blanes.

28

Sebastián
Debàrbora

Presenta
Flora
Ridaura, participa
Comunitat
evangèlica Baptista
i parròquies

16 desembre
18 desembre

21 desembre

21 desembre

CC Santa Eugènia

CC Santa Eugènia

Presenta
Lleïr
Daban
Parròquia
Sant Parròquia de Sant Presenta
Flora
Genís, Torroella de Genís
Ridaura
Montgrí
Escola adults de Escola d’adults Salt Presenta
Núria
Salt
Terès
i
Albert
Quintana
Lloret
Associació Popular Rosa
Mª
d’Amics de la Santamaria,
Cultura (APAC)
Amaranta Gibert,
Mossén Jesús Calm
i Jordi Planas

21 de desembre

Torrejon de Ardoz

Comité
Romero

2011
13 gener

Parlavà

Organitza:
Últim
crit i col·labora:
Ajuntament
de
Parlavà

Presenta:
Flora
Ridaura.
Amb la presència
de Narcís Ponsatí i
Jordi Planas

12 març

Girona

Comissió agenda

19 març

La
d’Empordà

Assembles
final
campanya
Diversos
actes
populars i infantils

3 d’abril

Girona

Bisbal Aj la bisbal

Araguaia
amb
Casaldàliga,
Comissió Agenda
Llatinoamericana i
Ajuntament
de
Girona

29

Oscar

Trobada
2011.
Conferències: José
María Vigil, Laia
de Ahumanda i
Teresa Guardans

B. La Campanya en fotografies
A continuació es presenten una selecció de fotografies d’alguns dels actes de
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2011 que s’han realitzat en diferents
poblacions i/o entitats durant la Campanya 2010.

Exposició a Sant Tomàs

Navarcles. Presentació amb Plataforma x la Pau

El Padre Elías a la presentació a Reus

Santa Coloma de Gramenet

Arbúcies

Assemblea inicial
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José María Vigil. Assemblea inicial

Col·lectiu Diàspora

Presentació a Sant Narcís

Reunió de debat intern a Sant Feliu

Presentació a Saragossa
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Banyoles
Presentació a Girona

Malgrat de Mar

Manlleu

Mataró

Parròquia de Sant Pau de Girona

Reus

Poemes a la Fundació Valvi
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C. Comunicacions i mailing
C1. Inici Campanya Ajuntaments
Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia, 17
17005 Girona
www.llatinoamericana.org
llatinoamericana@solidàries.org

Benvolguda, benvolgut:

QUIN DÉU? QUINA RELIGIÓ?
Us escrivim des de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana per a presentar-vos el lema de
l’Agenda 2011 i l’inici de la Campanya 2010.
Enguany, com en la campanya passada, tant 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 i
fins el 25 d’agost ja podeu fer les comandes.
Tot seguit us adjuntem un quadre amb els preus, que no han variat de la campanya passada. Com
a novetat, aquest any a més de reeditar el Mapa de Peters amb les noves dades del PNUD també
n’editarem un en format més gran, per tal que els seu continguts es puguin treballar a l’aula de manera
còmoda tant per els alumnes com per el professorat. De moment encara no tenim preu del format gran de
Mapa de Peters, us el farem arribar de seguida que el tinguem.

Com sabeu, la Campanya de l’Agenda és una Campanya d’educació popular, a cada poble
la dinamitzen les entitats locals. Des de la Comissió us animem a que us feu vostra la campanya
realitzant activitats de difusió i col·laborant entre entitats per tal de dinamitzar el lema d’enguany.

Esperem les vostres notícies i propostes per continuar creixent junts.

Ben cordialment,

Jordi Planas i Bosch
Coordinador de la campanya.
Girona, 11 de juliol del 2010.
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PREUS AGENDA LLATINOAMERICANA 2011:
5,00 euros:
- Pagament anticipat abans de l'1 de setembre. L’encàrrec s’ha de fer abans del 25 d’agost.
5,50 euros:
- Pagament al comptat en el moment de rebre les agendes a partir de Setembre.
6,00 euros:
- Pagament al comptat abans que s’acabi la Campanya.
- Pagament d’agendes en dipòsit. El màxim número d’agendes que es poden demanar en
dipòsit (amb dret a retorn) és de 25. Amb aquesta modalitat es prova d’evitar un retorn massiu
d’agendes a final de campanya i una comanda més equitativa. El pagament s’efectua quan es
retornen les agendes i només es cobra el preu de les agendes venudes. En cas, però, que les
Agendes es retornin després del 15 de desembre o de la data fixada, es farà el pagament
íntegre.
8,00 euros:
- PREU AL PÚBLIC recomanat per a totes les entitats que venguin agendes.
- Preu per a les institucions públiques (ajuntaments, fons de cooperació, consells comarcals...).
ALTRES MATERIALS PEDAGÒGICS:
o

El conte L’agenda de don Paulo, per a explicar l’Agenda als més petits (2 € preu entitats, 3€ preu venta
al públic i preu institucions públiques).

o

el DVD documental 15 anys de Re-evolució, Cd- audio de l’Agenda Latinoamerican@, escúchate (2
€ per a entitats, 3 € preu venta al públic i institucions públiques)

o

Mapa de la Vergonya i Mapa de Peters (0,50 € per a entitats, 1 € reu venta al públic i institucions
públiques).

o

Pòster “El darrer discurs” i el calendari solidari 2011, gratuïts amb la venta d’altres
materials.

o

Pòster del “El darrer discurs” i el calendari solidari 2011, gratuïts amb la venta d’altres materials.

COMANDES A:

INGRÉS A:

Comissió Agenda Llatinoamericana
C/ Sta. Eugènia 17
17005-Girona
tel. 972 21 99 16 (tardes) o per correu
electrònic a
llatinoamericana@solidaries.org

Comissió Agenda Llatinoamericana
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
2100-1348-48-0200054887
Especifiqueu quina entitat fa l’ingrés.
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C2. Carta Assemblea Inicial
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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
www.llatinoamericana.blogspot.com

Benvolguda, benvolgut,
Ens plau convidar-te a l’acte de presentació de la Campanya AGENDA
LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2011, que té com a lema “Quin Déu? Quina
religió?”

Lloc:

Centre Cultural la Mercè

Dia:

Dimarts 2 de novembre

Hora:

19,30 h

Aquest any presentarà l’acte Dolors Reig, presidenta d’Amics de la
UNESCO de Girona, i Joan Surroca, educador.
A més, també comptarem amb l’acompanyament musical de Katy

Evoglhi.
Us adjuntem la invitació per a què tingueu més informació i us animem
a venir, serà una bona ocasió per a trobar-nos. Us hi esperem!
Cordialment,

Jordi Planas
Coordinador Comissió Agenda Llatinoamericana
Girona, 22 d’octubre del 2010.
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C4. Targetó de la presentació a Girona

C5. Assemblea final de Campanya
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V. Campanya d’Anada i Tornada
A. Dades bàsiques
La Campanya d’Anada i Tornada de l’any 2010 s’ha recolzat total o parcialment
en els següents països:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicaragua
El Salvador
Perú
Mèxic
Guatemala
Hondures
Cuba
Costa Rica
Ecuador
Xile

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 les
diferents contraparts.
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 que persisteixen any rere any, la valoració del 2010 és força positiva,
tant pels terminis establerts com pels objectius que presentava la Campanya. A més,
aquest any ja han fet servir el model nou de projecte que se’ls hi va facilitar en la
campanya passada, més senzill i entenedor.
A continuació s’adjunta l’informe que va el·laborar un dels membres de la comissió que
va fer el viatge, Andrés Marí, i una relació d’algunes fotografies.
B. Informe per Andrés Marí
INFORME VIAJE A CENTROAMÉRICA: AGENDA LATINOAMERICANA
ÍNDICE
Visión General………….……………..………………………………………………… 2
Encuentros con entidades…………………………………………………………. 8
Otros encuentros……………………………………………………………………….. 9
Acuerdos alcanzados en cada país…………………..………………………. 10
Propuesta al periódico Co Latino, de San Salvador…………………. 11
Nombres y datos de las personas y entidades principales
con posibilidades para desarrollar la Campaña de la Agenda
dentro del proyecto de Ida y Vuelta………………………………………… 13
Presentaciones Públicas de la Agenda………………….…………………. 15
Medios de Comunicación donde presentamos la Agenda y
divulgamos el Proyecto de Ida y Vuelta al ser entrevistados…
16
Otras actividades realizadas…..………………………………………………… 17
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Conclusiones……………………………………………………………………………… 18
ADJUNTOS:
Nombres y datos de todas las personas asistentes a los
Encuentros sostenidos. (Listas originales y tarjetas)
Libros, Carteles y Folletos de diversas entidades.
Libro de los 20 años, edición revisada de Guatemala (Padre Elías)
Postales y Cartel de las luchas en Guatemala.
Disco “Canciones de lucha y esperanza”. (SERJUS Guatemala)
Agenda 2011, edición de El Salvador. (FUNDAHMER).
DVD sobre las exhumaciones en ARCATAO, El Salvador. (Centro
Bartolomé de Las Casas)
Periódico Co Latino, de San Salvador, con entrevista nuestra.
Tapiz de la Cultura Popular Salvadoreña y Calendario Litúrgico del
Centro Monseñor Romero (éstos fueron comprados)
……………………………………………………………………………………………………
VISIÓN GENERAL
Entre el 23 de enero y el 8 de marzo de 2011 se efectuó el recorrido
por Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador de Jordi Planas,
Xavier Joanpere y Andrés Marí. (Xavier regresaría a Catalunya el 8 de
febrero; Andrés, el 22 de febrero; y Jordi, el 8 de marzo)
Las características propias de cada uno de nosotros, con los naturales
matices diferenciadores en los puntos de vista y apreciaciones del
alcance que pueden representar en estos países el libro de la Agenda
y sus distintos materiales pedagógicos, han constituido, en vez de
obstáculos para la consecución de los objetivos que nos propusimos,
una fructífera relación de amistad e intercambio de criterios que
propició compartir todos los aspectos del trabajo desarrollado y
encaminarlo, con paciencia, concreción y buen hacer hacia el fin
esencial del proyecto de Ida y Vuelta, en cuanto éste puede
convertirse, de hacerse adecuadamente dentro de las especificidades
de cada país, en un magnífico vehículo para la cooperación solidaria
entre el Norte y el Sur. Justamente era la premisa fundamental que
llevábamos.
Si no hubiera sido por el esfuerzo de Jordi por establecer la mayor
cantidad de contactos posibles y elaborar, desde Catalunya, una
agenda previa para los encuentros en todos los países, hubiera sido
imposible cumplir el Plan de Trabajo que realizamos.
El propósito de afianzar la interrelación con todas las personas y
entidades a las que pudimos acceder y que mostraban el mayor
interés hacia la Agenda Latinoamericana se ha cumplido plenamente.
Todos nuestros esfuerzos tenían esa dirección. Apenas descansamos
en nuestro empeño. Pero sólo el tiempo podrá ofrecer la más exacta
calificación, dada la complejidad social que presentan estos países y
que en gran parte resulta muy difícil darle un seguimiento desde
Catalunya.
¿Cuál puede ser nuestro mayor aporte a estos pueblos que viven bajo
el máximo saqueo de sus recursos naturales por parte de las
multinacionales del Primer Mundo y de sus oligarquías internas y
donde la lucha por la supervivencia constituye la batalla esencial de
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cada día? Es algo que está por precisar en toda su complejidad. En
medio de la violencia reinante conocemos que se sale a la calle
porque hay que vivir y “si te toca, te tocó”. Prácticamente todas las
viviendas poseen muros con alambradas eléctricas y específicamente
en Ciudad Guatemala este hecho se ha trasladado a barrios enteros
cercados y adonde sólo se puede acceder a través de grandes puertas
vigiladas por guardias de seguridad privada armados con metralletas.
Y en aquellos barrios no protegidos pueden verse, entre rejas, los
productos que venden pequeñas tiendas donde sus dueños intentan
defenderse de la delincuencia o del “impuesto” que quieren cobrarles
las pandillas organizadas. Nos planteaban los miembros de la
Resistencia Hondureña que es posible la reactivación de los
escuadrones de la muerte, con vistas a eliminar la Resistencia Política
y achacar los crímenes a las bandas urbanas vinculadas con el
narcotráfico. Y en San Salvador es común encontrarse hasta en el
más pequeño establecimiento un custodio con su correspondiente
arma de fuego. Se dice que diariamente mueren baleados unas diez
personas. Llama la atención la constante aparición en la prensa del
reclamo a la “despistolización” de la sociedad. Y aún resulta más
llamativa la proliferación de iglesias evangélicas con las más diversas
denominaciones. En Ciudad Peronia, en Guatemala, hay más de 50.
Igualmente asombran los actos religiosos “de milagros y curaciones”
que se organizan en estadios a lleno completo. Y las celebraciones del
día de la Virgen de Suyapa, patrona nacional de Honduras y de su
ejército, son una fiesta popular custodiada por militares fuertemente
armados.
No obstante la sórdida atmósfera que nos cuentan, nuestra estancia
transcurrió con absoluta tranquilidad: caminamos por las calles de
Managua, Masaya y Palacagüina. Cruzamos la frontera de Nicaragua
con Honduras en autobús público desde Chinandega. Tomamos un
café en la terraza de una cafetería de Tegucigalpa con luchadores
hondureños contra el Golpe de Estado. Sin el menor cuidado nos
dijeron que aún no se ha divulgado que el hallazgo de petróleo de
gran calidad en el país fue la causa principal del Golpe. En esta
misma ciudad, al vivir lejos del centro -en un albergue de montaña
con un paisaje paradisíaco, lleno de árboles, pájaros y nubes bajas-,
debíamos bajar cada día a realizar el trabajo y regresar de noche.
Uno de estos días nos quedamos en la ciudad hasta la madrugada. La
familia que nos atendía tenía una sorpresa para una de las
muchachas en el día de su santo y nosotros debíamos participar: una
orquesta de mariachis cantaría y se haría una fiesta. Bailamos y
comimos una deliciosa tarta y luego bien sonrientes regresamos a la
montaña. “Los Maras” (las famosas bandas criminales de toda
Centroamérica) no se aparecieron nunca, “gracias a Dios”. En todos
los países observamos el bullicio entusiasta de los jóvenes
estudiantes por los pasillos de múltiples universidades. Viajamos de
noche por carreteras desiertas y bien pavimentadas. Jordi condujo el
coche en nuestro traslado desde Arizona y Pinalejo hacia el próximo
país. En Ciudad Guatemala sorteábamos con enfado (sin mucha
diferencia a como lo haríamos en hora punta por Barcelona) el
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intenso tráfico de sus avenidas. En la humilde Ciudad Peronia, a
pesar de recibirnos con la frase: “llegan en una semana trágica, han
asesinado a 12 personas”, asistimos a otro cumpleaños
trasladándonos a pie por sus calles y llamando a las puertas del
barrio amurallado. En San Salvador compramos víveres en suntuosos
supermercados (iguales a los vistos en las ciudades anteriores) que
se encuentran atestados de clientes y, por si fuera poca la
normalidad, conocemos que ya se anuncia el comienzo de la
Temporada Teatral en el majestuoso Teatro Nacional. Si no hubiera
sido por nuestra participación en una fiesta nocturna de amigos en un
barrio de esta última ciudad y enterarnos que a la dueña de la casa le
asesinaron un hijo de 21 años de edad en una operación de
secuestro-exprés, no hubiéramos palpado la certeza de que por estos
lugares conviven “perfectamente” la calma y el estupor. El regreso
adonde vivíamos, por unas calzadas solitarias sumamente iluminadas
y repletas de vallas publicitarias también llenas de luces, llevaba toda
la incertidumbre del extranjero que no ha entendido mucho. ¿Cómo
nos insertamos con la Agenda en estas realidades?
En países con tantas desigualdades sociales, con escaso desarrollo
económico, con fuertes contradicciones políticas, con una falta
enorme de hábitos de lectura, con una violencia cotidiana galopante,
con un destacado cansancio por las recientes guerras sufridas, con
una sociedad civil bastante fragmentada como fruto, tal vez, del mal
modelo que han establecido numerosas ONG que trabajan en la
Cooperación Internacional, y donde la tradición religiosa de los
pueblos, asumida o impuesta, constituye un factor de influencia
notable, hay que afirmar que cualquier proyecto de concientización
social es muy bien recibido por la mayoría de la población, abierta a
la esperanza de cambios profundos que irradia su propia realidad
conflictiva. Igualmente, por los mismos elementos, cualquier proyecto
de esta índole puede ser visto como un asunto para la especulación
intelectual y se rechaza si no se cobra algo o aprovechándose de lo
que el visitante quiere oír se le apoya con inusitada rapidez en busca
del mayor beneficio posible. La Agenda Latinoamericana, como
cualquier otro proyecto semejante, no escapa a ninguna de estas
corrientes principales y su gama de variaciones. Comprender con
quienes contactamos y ubicarnos en sus reales necesidades e
intereses constituye la mayor faena. No abandonar a los más
empobrecidos, excluidos o perseguidos por su compromiso con las
Causas de sus pueblos fue una de nuestras prioridades.
Decía María Santana, en la asamblea de Palacagüina, Nicaragua, que
“el mensaje de la Agenda es el espíritu de la casa que se construye
con la colaboración de los Hermanamientos entre municipios.” Decía
Verónica Flores, en Tegucigalpa, Honduras, que “el país se encuentra
en su mejor momento para despertar las conciencias del pueblo y
conducirlo, a través de la inmediatez de sus luchas, hacia ese “otro
mundo mejor” que predica la Agenda.” Decía Carlos Chávez, en
Ciudad Peronia, Guatemala, que “la Agenda puede contribuir a la
solidez que demandan las reivindicaciones populares.” Decía Cristina
Quintanilla, en el cantón de Colón, El Salvador, que “en la Agenda
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tenían una posibilidad
salvadoreña”.

de

unión

para

la

dispersa

sociedad

También hubimos de oír otros comentarios: Decía Rafael Aragón, en
Chinandega, Nicaragua, que “me siento solo y bloqueado con este
trabajo de la Agenda, y creo que la situación de muchas personas las
lleva a acercarse al extranjero y a cualquier proyecto que ofrezca a
ver qué puede sacarle”. Decía Jerson Medina, en San Pedro Sula,
Honduras, que “¿para qué este tema de Dios y la Religión, en la
Agenda 2011, cuando aquí estamos tan tensos por la grave situación
política que atravesamos?”. Decía Raquel Saravia, en Ciudad
Guatemala, que “ya tenemos otras agendas, como el Diario Bíblico,
editado también por los claretianos, que es la agenda más vendida,
pero que sólo contiene temas religiosos, ¿será posible que acordemos
tener sólo una Agenda?”. Decía Armando Márquez, en San Salvador,
que “muchos dicen al principio que trabajarán en la Agenda, pero que
luego se olvidan de lo que dijeron, siguen en sus proyectos
particulares y no hacen nada por el nuevo con que se
comprometieron.”
En el centro de estos movimientos de opinión podríamos situar a un
conocido de todos nosotros, el Padre Elías Ruiz, sacerdote de enorme
prestigio en las luchas de Guatemala y Honduras e infatigable
acompañante de todas las reivindicaciones populares. Él piensa que la
Agenda es un material de buena utilidad, como cualquiera otra obra
de auténtica concientización social, y ve en los materiales
pedagógicos que se desprenden de ella magníficas armas para las
luchas de estos pueblos. Él ha generado la mayor cantidad de
materiales complementarios a la Agenda de cada año, como la
Cartilla Ecológica, el Mapa de las Vergüenzas de Guatemala, (y ya
piensa en el mapa de Honduras, adonde ha sido trasladado), distintas
hojas de divulgación con los pensamientos de Gandhi y Martin Luther
King, así como la preparación de una Cartilla Religiosa. Su labor es
imparable. Pero en esta entrega absoluta a las Causas de los Pueblos
Centroamericanos
no
ha
podido
alcanzar
la
socialización
indispensable que demanda su propia entrega. Podría pensarse que
ello se debe a su forma de trabajar en solitario o al abandono en que
lo dejan la apatía u otras necesidades e intereses del resto de la
sociedad. Cualquier aseveración por nuestra parte sobre estos
pensamientos sería demasiado arriesgada. Posiblemente sea él uno
de los pocos que mejor podría hacernos ver aquello que no
alcanzamos a discernir completamente por el poco tiempo que
estuvimos en la zona. Es indudable que con hombres tan entregados
como él debemos contar para la mejor definición del proyecto de Ida
y Vuelta y la adecuada colocación de la Agenda entre los más
necesitados de estos países.
Tan contradictorias como la mismísima realidad centroamericana
pueden ser las apreciaciones y las valoraciones que asumamos al
llevar adelante nuestro proyecto, pero no nos cabe la menor duda de
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que se deben asumir todos los riesgos. Cualquier ejemplar de la
Agenda tiene la virtud de abrirse a todos los temas, y los materiales
pedagógicos, elaborados desde cada país, pueden constituir la
máxima colaboración que se pueda aportar a los cambios que se
plantean estos pueblos. En muchos aspectos se nota que, tras varios
años de trabajo, se han dado importantes pasos en la claridad,
concreción y dinámica de equipo para desarrollar el proyecto.
Nuevamente será el tiempo quien diga hasta dónde pudo avanzarse
en esta oportunidad. Por primera vez la Comissió de Girona poseerá
una amplia base de datos obtenida al calor de los encuentros y los
compromisos. También por primera vez se impulsó la formación de
Comisiones de la Agenda en cada país. Puede afirmarse que, de
acuerdo a nuestras posibilidades y visiones, dejamos las condiciones
creadas. Indudablemente será necesario el mayor acompañamiento,
pero hasta en los términos económicos pudimos observar un avance,
como dijo Don Jimmy, de Quilalí, Nicaragua: “La Agenda es una caja
de herramientas para la Educación Popular y aunque tengamos que
pagarnos los gastos para tenerla, los asumiremos.” Si ellos
manifiestan esta disposición, la de la Comissió de Girona no lo puede
ser menos. Ello conlleva colaborar con todos los sectores de la
Sociedad que posean las iniciativas más consecuentes y viables en su
realidad.
Sean cuales sean los resultados de todo el trabajo desplegado para la
consolidación del proyecto de Ida y Vuelta con la Agenda
Latinoamericana, para cada uno de nosotros resultó una enorme
riqueza, en nuestra sensibilidad y en nuestro pensamiento, el poder
convivir en disímiles condiciones con las diferentes capas sociales de
estos pueblos y conocer junto a ellos sus diversas problemáticas. Una
hermosa experiencia de vida y de coherencia con los principios que
predicamos y que resulta el mayor aporte que nos hizo este viaje
Y una inigualable sorpresa nos esperaba en la cripta de la catedral de
San Salvador, donde mejor comprendimos “el piso de arriba y el piso
de abajo” que hemos debatido con la Agenda 2011. Arriba, en la nave
central de la catedral, se celebraba la eucaristía por la máxima
autoridad eclesiástica; abajo, delante de la sepultura de Monseñor
Romero, asistíamos a la misa más participativa, donde un sacerdote
decía “el pueblo unido…” y unos fieles le respondían “jamás será
vencido”. Que nos invitaran a hablarles a los presentes sobre la
Agenda Latinoamericana y que además leyéramos algunos
fragmentos del artículo de Frei Betto en la Agenda 2011 constituyó,
casi, el mejor y más estimulante final de nuestro recorrido. Y no lo
fue porque después conseguimos entrevistarnos con el director del
periódico Co Latino, donde logramos que éste nos aceptara una
propuesta que le llevamos para que el diario dedicara tres columnas
quincenales a difundir el mensaje de la Agenda. Y tampoco podía ser
el final porque Jordi se mantendría en el país por un tiempo más y
asistiría el 25 de febrero a la reunión donde varias entidades y
personas acordarían, en lo mejor de sus posibilidades, la creación del
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Comité de la Agenda en El Salvador, a las 9 de la mañana, en la
misma hora y día en que otro grupo de similares características haría
lo mismo en Guatemala. Resulta impredecible lo que pueda ocurrir.
Muy pronto recibiremos información sobre esas asambleas. Nos la
trasmitirán los propios participantes y Jordi Planas, el más
apasionado, consecuente y convincente promotor del proyecto de Ida
y Vuelta con la Agenda Latinoamericana en Centroamérica. Sea cual
sea la respuesta de estas asambleas debe quedar claro que la
Comissió de l´Agenda de Girona habrá de seguir trabajando en la
más completa concreción de su proyecto en estos países e implicarse
con mayor hondura hacia una contribución más efectiva con estos
pueblos tan sufridos de Nuestra América
………………………………………………………………………………………………………………
ENCUENTROS CON ENTIDADES
NICARAGUA:
1-Con profesores de la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos
(CIEETS).
2-Con Comunidades de Base de Masaya.
3-Con profesores de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
4-Con la Comunidad de Nandaime y San Juan del Sur.
5-Con la Comunidad de San Nicolás de Oriente.
6-Con Comunidades de Las Segovias, en Palacagüina.
7-Reunión de evaluación con Rafael Aragón (editor) en Chinandega.
HONDURAS:
1-Con miembros de la Resistencia Nacional Hondureña vinculados al
ex presidente Mel Zelaya en Tegucigalpa.
2-Con dirigentes del Movimiento Amplio, en San Juan, Departamento
de Atlántida, Honduras.
3-Con Isbela Orellana, de la Universidad Nacional Autónoma, el Padre
Elías y el director de la librería El Caminante, en San Pedro Sula.
GUATEMALA:
1-En la parroquia de Ciudad Peronia, con el Padre Elías, Carlos
Chávez (el sustituto de Elías en la parroquia) y Claudio Aguilar
(editor).
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2-Con representantes de redes de Educación Popular y Bibliotecas
reunidos en la ONG SERJUS, dirigida por Martín Catalán, en Ciudad
Guatemala.
3-Con Raquel Saravia, que trabaja con el Cardenal Ramazzini, en la
sede de CONFREGUA, de entidades religiosas, en Ciudad Guatemala.
4-Con la Comisión de Justicia y Paz, en Ciudad Guatemala.
5-Con las Comunidades de Base de Guatemala, donde también tiene
su sede la entidad RAIS, en Ciudad Guatemala.
EL SALVADOR:
1-Con los trabajadores y animadores de grupos de base de
FUNDAHMER, en San Salvador.
2-Con trabajadores de la ONG Centro Bartolomé de Las Casas, en
San Salvador.
3-Con representantes de distintas comunidades de la CEIPES (Iglesia
de los y las pobres de El Salvador).
4-Con Patricia Meza en el periódico Co Latino.
5-Con Melisa Márquez en la emisora Radio Arpas.
…………………………………………………………………………………………………………………
OTROS ENCUENTROS
1-Con la representante del Grupo de Afectados (Insuficiencia renal
crónica: ya por más de 4 mil fallecidos) por los pesticidas en las
plantaciones de caña de la empresa de ron Flor de Caña en
Nicaragua.
2-Con Arnaldo Zenteno, director de diversos proyectos con sectores
marginales y profesor de la UCA en Nicaragua.
3-Con Donal Mendoza, conocido dirigente Sandinista, amigo de
Xavier.
4-Con Luz Beatriz, monja amiga de Xavier y que representó al Frente
Sandinista en distintos países de Europa.
5-Con María de los Ángeles Torres, española, en Arizona, Honduras
6-Con sacerdotes de la Iglesia católica Guadalupe, en Pinalejo,
Honduras, donde dormimos en viaje hacia Guatemala.
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7-Con el obispo Julio Cabrera, gran amigo de Xavier, en Jalapa,
Guatemala.
7-Asistencia al acto por el 42 aniversario de las Comunidades
Eclesiales de base, en San Ramón, El Salvador.
8-Con Universi Zambrano, embajador de Ecuador en El Salvador,
amigo de Andrés.
9-Con Adelaida Estrada, de la emisora Mi Gente, en San Salvador.
10-Con Francisco Elías Valencia, director del periódico Co Latino, en
San Salvador.
………………………………………………………………………………………………………………
ACUERDOS ALCANZADOS EN CADA PAÍS
NICARAGUA:
Rafael Aragón, quien hasta el momento realizaba la edición de la
Agenda, declara definitivamente que no puede comprometerse con
los objetivos del proyecto de Ida y Vuelta. Él se ocupará
exclusivamente de la edición de la Agenda, así como su distribución
en librerías a precio comercial, realizará las presentaciones que le
sean posibles y colaborará, también en la medida de sus
posibilidades, con la distribución que coordine el Comité creado en la
asamblea de Palacagüina, coordinado por Guillermo Sánchez,
y donde sí se aprueba un compromiso de todos los presentes para la
realización de la Campaña de la Agenda. María Santana plantea ir a
Jalapa y reactivar el grupo de allí. Rafael Aragón se compromete a
enviar a Girona la Memoria de la Agenda 2011 y el Proyecto para la
Agenda 2012 antes del 20 de febrero (Me lo envía y yo se lo reenvío
a Amel). Se mantendrán los grupos de Nandaime, San Juan del Sur y
Cárdenas, coordinados por Santiago Girón, y el de Masaya,
coordinado en el Bufete Popular Boris Vega. Por otra parte, se
consiguieron acuerdos para una mayor divulgación de la Agenda con
La Facultad Evangélica de Estudios Teológicos de Managua y la
Universidad Politécnica de Nicaragua. Queda pendiente el envío de un
proyecto por Arnaldo Zenteno, desde la UCA de Nicaragua.
HONDURAS:
No existe una edición propia de la Agenda en este país, siendo
introducida por Rafael Aragón desde Nicaragua y Elías Ruíz desde
Guatemala. Tratamos de impulsar la edición hondureña. La reciente
incorporación al país del Padre Elías puede insuflarle al proyecto
hondureño su experiencia en Guatemala. Nuestro mayor objetivo se
centró en que Elías no trabajase solo en Arizona, departamento de
Atlántida. Para ello lo pusimos en contacto con Suyapa Irías, en
Tegucigalpa. A través de ella y su madre, Verónica Flores, que
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trabaja en una emisora radial y están vinculadas con diversos medios
de comunicación radial y televisivo, además de tener contactos con
Amircal Cascos y otros miembros de la Resistencia Hondureña, es
posible la formación de un equipo con Elías y con Isbela Orellana, de
la universidad de San Pedro Sula y vinculada a la librería El
Caminante, de esa ciudad. Suyapa se comprometió a visitar la librería
Soto, de Tegucigalpa, en busca del mejor precio para la impresión de
la Agenda y a desarrollar la interrelación con Elías, Isbela y Amircal
para el desenvolvimiento del Comité de la Agenda en Honduras.
GUATEMALA:
El traslado del Padre Elías a Honduras nos obligó a buscar otra
alternativa en el país, pero, gracias a que él nos acompañó, pudimos
contactar con Carlos Chávez, en la parroquia de Ciudad Peronia, y
con Claudio Aguilar, que ha impreso algunos materiales de la Agenda.
Asimismo contactamos con Martín Catalán, de la ONG SERJUS,
Raquel Saravia, de CONFREGUA, en Ciudad Guatemala, así como con
otras entidades y personas que aceptaron la propuesta de reunirse el
25 de febrero para acordar una propuesta colectiva para la nueva
edición de la Agenda en Guatemala.
EL SALVADOR:
Armando Márquez, de la Fundación FUNDAHMER, de San Salvador,
en unión con la CEIPES (Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las
y los Pobres de El Salvador) se ocupaba de la edición salvadoreña de
la Agenda. Buscando la formación de un equipo que integraran otras
personas y entidades, contactamos con Larry Madrigal y Walberto
Tejeda de la ONG Centro Bartolomé de Las Casas, así como con
Cristina Quintanilla, del cantón Colón, quedando pendiente un
acuerdo con la alcaldía de Santa Tecla, la reactivación de las
relaciones con el Ministerio de Educación y otros encuentros en Santa
Marta y Morazán. Se acordó celebrar una reunión entre todos los
interesados con vistas a la distribución del trabajo en equipo y la cual
se celebraría el 25 de febrero con la presencia de Jordi, quien habrá
de traer a la Comissió su Informe de esta asamblea y del resto del
trabajo que realizará desde el 23 de febrero hasta el 8 de marzo.
…………………………………………………………………………………………………………………

PROPUESTA
DE
COLABORACION/INTERCAMBIO
ENTRE AGENDA LATINOAMERICANA/MUNDIAL Y
PERIODICO COLATINO
1. OBJETIVO
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Difundir, a través de CoLatino, los contenidos de la Agenda
Latinoamericana-Mundial
como instrumento de análisis, reflexión,
propuestas de acción y herramientas para la educación popular.
2.

DESCRIPCION

Utilizando la Agenda Latinoamericana, se trata de publicar semanalmente
(quincenal o mensual?) un espacio de un cuarto de página que incluya:
‐ Las efemérides (santos, mártires, personajes, aniversarios históricos
de las luchas sociales del Continente y de El Salvador en particular
‐ Un texto seleccionado de los artículos que trae la Agenda.
‐ Unas preguntas para la reflexión personal/comunitaria.
‐ Contactos nacionales e internacionales para intercambiar e
interactuar (correo electrónico, sitios web…)
Tres son los actores que convergen e interactuarán en esta iniciativa:
‐ Colectivo Agenda Latinoamericana‐El Salvador: se encargará de la
preparación semanal? De los contenidos a publicarse. Persona
contacto: ¿?
‐ Periódico CoLatino hará la publicación semanal, los días____, en un
tamaño de ______ Personas contacto ¿?
‐ Colectivo Agenda Latinoamericana‐Gerona: Colaborará en la medida
de sus posibilidades con todos los esfuerzos que se impulsen desde
El Salvador. Persona contacto ¿?
3.

PRESUPUESTO. Se trata de estimular la implicación de todos los
organismos del país, entre ellos el Ministerio de Educación, con
el objetivo de que vean como propios estos esfuerzos y todos
juntos puedan colaborar para el adecuado uso de los recursos
disponibles. La elaboración de un presupuesto para este
proyecto debe encaminarse hacia la búsqueda de una
autonomía en las entidades nacionales, de forma que sea el
país quien se responsabilice con gestionar internamente los
recursos necesarios con el apoyo de la Comissió de Girona.
http://www.diariocolatino.com/get_img?NrArticle=89614&NrI
mage=1

…………………………………………………………………………………………………………………
PRESENTACIONES PÚBLICAS DE LA AGENDA

HONDURAS:
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1-En el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula,
presentada por nosotros.
GUATEMALA:
1-En la Facultad de Filosofía de la Universidad
Guatemala, presentada por el Padre Elías.

Nacional

de

EL SALVADOR:
1-En el Centro Cultural Nuestra América de San Salvador, presentada
por nosotros y el Padre Rogelio.
2-En la cripta de la Catedral de San Salvador, presentada por
nosotros en un pequeño momento antes de la celebración de la Misa.
…………………………………………………………………………………………………………………
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE PRESENTAMOS LA AGENDA Y
DIVULGAMOS EL PROYECTO DE IDA Y VUELTA AL SER
ENTREVISTADOS
NICARAGUA:
1-Entrevista a Jordi y Rafael Aragón en el Canal de TV 2, de
Managua, conseguida por Rafael.
2-Entrevista a nosotros tres en la emisora radial La Primerísima, de
Managua, conseguida por Rafael.
3-Larga entrevista a los tres en la emisora radial Radio Veritas, de
Chinandega, emisora que dirige Rafael.
HONDURAS:
Gracias a Olga, la miembro hondureña de la Permanent, residente en
Girona, estaba preparada, por su hermana Suyapa y su madre
Verónica, una amplia participación nuestra en los Medios radiales y
televisivos de Tegucigalpa:
1-Entrevista a los tres en el Canal Nacional 10, en el programa “Está
Pasando”.
2-Entrevista a los tres en el Canal 10, en el programa “Buena Vida”.
3-Entrevista de Jordi y Suyapa en Radio Cadena Voces.
4-Entrevista a los tres en el Canal 10, dentro del Telediario “Noticias
del Mediodía”.
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5-Media hora de entrevista a los tres en el Canal 51, en el programa
“RL Realidad”
6-Entrevista en Radio CHN, en el programa “Noti Novedades”
7-45 minutos de entrevista a los tres y a Suyapa en el Canal 90 de
TV.
Es preciso decir, según nos comentó Suyapa, que todos los canales
de TV adonde asistimos son “golpistas”, pero como el gobierno actual
quiere dar una imagen de estabilidad en el país, estos Medios reciben
muy bien a las delegaciones internacionales. De todas maneras, aún
cuando nuestro comportamiento fue respetuoso, nunca dejamos de
trasmitir el fuerte mensaje de lucha que contiene la Agenda y Xavier
condenó el militarismo imperante.
EL SALVADOR:
1-Entrevista a los dos (Xavier ya se ha marchado) en la emisora
radial “Mi Gente”, en un programa dedicado a la trascendencia de
Monseñor Romero, conseguida por Armando Márquez, de
FUNDAHMER.
2-Entrevista a los dos en el periódico Co Latino, con la periodista
Patricia Meza, conseguida por Armando y Jordi.
3-Entrevista a los dos en el Canal 8 de TV, conseguida por Universi
Zambrano, embajador de Ecuador en El Salvador.
4-Entrevista a los dos en la emisora radial ARPAS (Asociación de
Radios Populares Salvadoreñas), con Melisa Márquez, que utiliza la
Agenda en sus programas, conseguida por Armando.
En todas las visitas a los Medios y en los encuentros efectuados
regalamos Agendas, Libros de los 20 años, vídeos, discos o carteles,
según la utilidad que pudieran tener los mismos para nuestros
anfitriones.
…………………………………………………………………………………………………………………
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1-Visita a los jardines de la casa donde nació Rubén Darío, en
Nicaragua.
2-Visita a Los Hervideros de San Jacinto, Nicaragua, zona volcánica
subterránea que puede verse en la superficie.
3-Visita a las ruinas mayas de Copán, en Honduras, con la sabia guía
cultural del Padre Elías.
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4-Visita a la ciudad de Granada, en Nicaragua, y a la ciudad de
Antigua, en Guatemala.
5-Andrés leyó, invitado por el embajador ecuatoriano, en el Canal 8
de TV de San Salvador, un poema en homenaje al poeta salvadoreño
Roque Dalton.
6-Jordi participó, invitado por el Centro B. de Las Casas, en el Fórum
de la organización Amerindia, en San Salvador.
7-Andrés participó de un Recital Poético en el auditorio del Museo de
Antropología de San Salvador, organizado por la embajada de
Ecuador en El Salvador. Luego, él y Jordi asistieron a la recepción con
el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, donde divulgaron el
proyecto y obsequiaron algunas agendas.
8-Visita a la Comunidad Las Delicias, en el cantón de Colón, El
Salvador, donde, en dos oportunidades, se compartió con un grupo
teatral campesino.
9-Nos bañamos en los dos océanos: en el Pacífico Nicaragüense y en
el Atlántico Hondureño.
…………………………………………………………………………………………………………………
CONCLUSIONES
1-Estar atentos al desarrollo futuro que puede tener en cada país el
trabajo realizado y los acuerdos tomados. Es imprescindible
ofrecerles el acompañamiento necesario.
2-Mantener una relación fluida con aquellas personas y entidades
principales contactadas. Los miembros de la Comissió d´anada i
tornada podrían repartirse esta responsabilidad.
3-Promover en cada país la realización de postales y carteles como
los de las reivindicaciones por sus recursos naturales que se hacen en
Guatemala. Más allá de los materiales que se hacen en la Comissió de
Girona, se debe estimular que cada país exprese sus luchas más
inmediatas. La Cartilla Religiosa que quiere hacer el Padre Elías puede
ser algo sumamente útil para estos pueblos. La tradición religiosa de
estos países está siendo manipulada y exacerbada por intereses que
no alcanzamos a ver, pero que se evidencian en la proliferación de
iglesias evangélicas o en los actos multitudinarios de “curaciones y
milagros”. Resulta visible que esta realidad religiosa pretende que los
pueblos no se concienticen para que no exijan sus justas demandas.
Todos los materiales pedagógicos que surjan de las inquietudes
revolucionarias en estos países pueden convertirse en poderosas
armas contra las opresiones que sufren.
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4-Sería bueno comentar con José María Vigíl los pasos que se han
dado. Pueden influir en los editores tradicionales de la Agenda en
estos países.
5-Observar la mayor atención a la Propuesta con el diario Co Latino y
su repercusión en la sociedad salvadoreña. Asimismo debe
observarse la experiencia que ya tiene Radio Arpas, de San Salvador,
en la utilización de la Agenda en sus programas.
6-Colocar en la web de la Comissió de Girona los enlaces que se
crean convenientes sobre las diversas entidades que contactamos.
Ello contribuirá a un mayor acercamiento y conocimiento hacia los
objetivos y formas de trabajo que desarrollan las entidades de cada
país. Podría ser una buena manera de alertar para que no se copien
los modelos enrarecidos de las ONG internacionales. Con ello se
contribuirá al mejor desarrollo de la sociedad civil que va ganando
auge en diversos sectores de estos pueblos.
7-Hay que insistir en la labor colectiva que tiene el proyecto de Ida y
Vuelta y lo beneficioso que puede ser para todos la formación de
equipos alrededor de la Agenda.
8-Se hace urgente el ir estrechando el conocimiento de las
dificultades que en cada país impiden el exitoso despliegue de la
Campaña de la Agenda.
9-Debe insistirse en la llegada de la Agenda, dado el alto nivel
académico de muchos de sus artículos, a las numerosísimas
universidades y otros centros de enseñanza existentes en estos
países. En gran medida puede estar allí su mayor acogida y
repercusión social.
10-Se hace muy necesario el estudio de las personas y las entidades
con las que la Comissió de Girona contribuye económicamente para la
edición de la Agenda y otros materiales pedagógicos. Si bien siempre
existirá el riesgo de con quiénes se establecen tales vínculos, resulta
muy importante reforzar el papel que juegan en sus realidades las
personas y las entidades que mejor pueden desempeñar el trabajo
social. Es evidente que son ellas las organizaciones más legítimas en
estos países. Conocerlas, por todos los medios posibles, aunque sea
una tarea difícil, ha de ser algo prioritario para la Comissió. Más que
un control de las modestas donaciones y su efectividad, que debe
seguirse observando, lo prioritario debería ser la contribución al
reforzamiento de la auténtica sociedad civil que se organiza en estos
países a través de personas y entidades realmente comprometidas
con las luchas de sus pueblos. Se ha de tener bien presente la
solidaridad actual con la Resistencia Hondureña.
11-El conocido “Plus” con que Jordi, con elocuente discurso atrae a
todos los sectores sociales y que él enseña como lo principal que hay
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detrás de la excusa del libro de la Agenda y que indudablemente
existe, debe ser concretado de acuerdo a la realidad de cada país y
dentro del marco de los temas anuales que presenta la Agenda. No
olvidar que ésta, aún siendo monográfica, tiene la capacidad de
abrirse a todos los temas. Tenerlo siempre en cuenta, con la ayuda
del Libro de los 20 años, puede insertar a la Agenda en la más
completa actualidad que demandan las Causas Pendientes.
12-Los viajes a América Latina hay que incrementarlos. La riqueza
para las luchas por Un Mundo Mejor que pueden aportar estas
vivencias es incalculable. De ahí que la Comissió de Girona deba
desarrollar vínculos con Asociaciones de Solidaridad en Catalunya que
programan estos viajes solidarios al continente.
13-Otra
urgencia
lo
constituye
la
revitalización
de
los
Hermanamientos
existentes
entre
municipios
catalanes
y
latinoamericanos. Hay que tener presente que a los más necesitados
de estos países le urgen esas colaboraciones. La Agenda, como dijo
María Santana en San Nicolás de Oriente, es el espíritu de la casa que
se construye. Pero no debe olvidarse que es el no tener la casa, o la
escuela, o el centro médico, etc. etc. lo que late con mayor fuerza en
estas personas empobrecidas. Si ello no se tiene en cuenta, el
proyecto de Ida y Vuelta, con la Agenda como estandarte, puede
llegar a vaciarse de contenido real.
14-Una mayor implicación de toda la Comissió de l´Agenda de Girona
en este proyecto de Ida y Vuelta entre Catalunya y América Latina
ofrecerá las mejores condiciones para que todas sus acciones posean
la coherencia indispensable que predica el mensaje de la Agenda
Latinoamericana y con el cual todos los miembros poseen un
compromiso de identidad.

Andrés Marí
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C. Fotografies

El Salvador

Trobada amb el diari Colatino, San Salvador

Presentació Agenda a la Comunidad Lourdes

Presentació Agenda a la Comunidad Lourdes

Acte central presentació San Salvador

Presentació a San Salvador
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Reunió a San Salvador CEIPES

GUATEMALA

Reunió a la Secretaria SIGSAL. Guatemala ciutat

JUSTICIA Y PAZ. Guatemala ciutat
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Reunió a CERJUS, Guatemala ciutat.

Amb el bisbe Juliol Cabrera, a Jalapa

HONDURAS

Padre Elías

A la ràdio, Teguzigalpa

A la televisió, al canal 10, Teguzigalpa.

A la televisió, al canal 51, Teguzigalpa.
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Reunió amb la resistencia, Teguzigalpa

NICARAGUA

Assemblea Red Segovias, Palacagüina.

A ràdio la Primerísima, Managua

A la televisió 12, de Managua

Reunió a Masaya

58

A Ràdio la Primerísima, Managua.

Reunió a Masaya

.

Presentació de la campanya, San Nicolás de Oriente. Reunió Nandaime, San Juan del Sur.

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.

Targetó de presentació de l’Agenda
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Cartell de presentació de l’Agenda a Menorca

60

Cartell de presentació de l’Agenda a Santa Coloma de Farners

B. Premis
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C. Articles de premsa i publicitat de l’Agenda
A continuació presentem una tria de la relació d’aparicions a la premsa.
El Punt, Pere Torres
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El Punt, Josep Maria Terricabras
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El Punt, Jordi Planas
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El Punt, Joan Ribas

Societat
La contra
Una Església diferent

La parròquia de Sant Pau de Girona va convidar fa uns dies el
missioner claretià José Maria Vigil, que creu més en les religions
que no pas en una religió concreta

11/07/10 02:00 - Joan Ribas

L'església de Sant Pau, que porta el pare Ignasi Forcano. Foto: JORDI SOLER.

A Girona hi ha la parròquia de Sant Pau, de la qual és rector el pare Ignasi Forcano, que
sense fer estralls ha sabut crear un clima dialèctic, diferent de la resta de parròquies, que
es limiten a donar serveis religiosos a les hores que toca i prou. A Sant Pau tothom hi és
acollit “vingui d'on vingui”, i se li demana que si té alguna cosa a dir sobre
l'espiritualitat, que la digui, encara que el seu missatge no estigui en la línia de
l'ortodòxia. Ara fa uns dies hi havia el missioner claretià José Maria Vigil, teòleg de
l'alliberament, resident a Panamà. Reconegut a tot el món, malgrat que l'any 2008 la
comissió episcopal per a la doctrina de la fe de la Conferència Episcopal Espanyola va
emetre una nota advertint de la “gravetat dels errors” i els seus pressupostos
metodològics que condueixen a afirmacions incompatibles amb la fe de l'Església
Catòlica en les seves obres escrites. L'acusava d'ideologia dialèctica. Tira peixet!
Vigil no calla. Creu més en les religions que no pas en una religió concreta i assenyala
que aquestes es basen en dos pilars fonamentals: a) L'espiritualitat del seu missatge
(codi de conductes, ensenyament i, per damunt de tot, la supremacia de l'amor autèntic
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entre els humans...), i b) Els mites. Les creences en determinades formes físiques i
psíquiques, en els símbols, en les històries narrades, en els personatges històrics, en els

monuments, en les imatges... que són expressió d'una creença però que no poden tenir
primacia per damunt de l'espiritualitat de l'amor.
Per Virgil, la veritat necessita dos components: que aquell objecte o idea hi sigui, i que,
a més, algú s'ho cregui. On són, avui, els déus grecs o romans, si ningú hi creu, en
contrast amb el que creien els avantpassats? Són veritablement déus, si no hi ha ningú
que hi cregui? Ell dóna per descomptat que Déu no està en un “pis superior” i nosaltres,
al “de sota”: al contrari, Ell és entre nosaltres, constantment, arreu on hi ha algú que
estima autènticament, o que sofreix...
L'escoltàvem atònits perquè manifestava criteris que no havíem sentit abans. Vigil no es
limita a les paraules: és impulsor de l'Agenda Llatinoamericana, un moviment que ajuda
la gent d'aquells països i que transmet l'ecumenisme. Per uns moments ens sentíem
lluny de les cerimònies encarcarades i de les prèdiques estereotipades “de manual” de
les esglésies catòliques del nostre país. Per què no escoltar aquesta gent? I per què no
escoltar els components del Fòrum Alsina, ignorats i bescantats per l'Església oficial
gironina? Pensa, la jerarquia catòlica, que podrà seguir així gaire més temps, tant com
escassegen els clergues i els que hi ha ja superen l'edat de jubilació? Ara que les
esglésies catòliques són només refugi exclusiu de les persones que han cregut “tota la
vida” i que preparen el camí vers un final més o menys proper?
En sortir al carrer i sentir l'aire a la cara i veure la gent dels voltants, tornàvem a la
indiferència, a l'indòmit esperit de llibertat individual, que ja no vol que res li sigui
plantejat, ni que li vinguin amb gaites. Continuarà la discrepància entre els que voldrien
una Església diferent i els que defensen el dogma i la cadira. Però ni els uns ni els altres
veuran el final. La vida humana és massa breu per capir canvis en unes estructures
anquilosades.
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Articles extrets del bloc d’en Quim Pla
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Reportatge a Presència i Carta al Director, octubre del 2010
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Diari de Girona Joaquim Bohigas

El Punt. Trobada Araguaia amb el bisbe Casaldàliga
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El Punt, Mònica Cabruja
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El Punt, Enric Ramionet
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Diari de Girona, Josep Cornellà
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Diario Colatino, Patricia Meza

Diario Co Latino | www.diariocolatino.com

Viernes, 18 de Febrero de 2011

¿Quién es Dios? ¿Qué es religión?

Promueven agenda Latinoamericana, que
este año se basa en el tema ¿QUÉ DIOS? ¿QUÉ RELIGIÓN?, desde la izquierda: Jordi Planas ì
Bosch, Armando Márquez y Andrés Marí. Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco.
Patricia Meza
Redacción Diario Co Latino
Desde la infancia algunos padres enseñan a sus hijos e hijas que Dios es un ser omnipotente,
dador de vida y capaz de realizar “milagros”, que se encuentra en los templos y que para estar
bien con Él, se tiene que ser “bueno”.
La respuesta de Pedro Casaldáliga de ¿Quién es Dios?, es sencilla: “Dios siempre está en la
búsqueda de nosotros, acogiéndonos, y revelándose, cada día, en cualquier ángulo de la
geografía humana. Ninguna religión tiene la exclusiva de ese Dios de todos los nombres, que
perdona y salva porque él es amor”.
Después de 20 años de existencia, algo verdaderamente sorprendente se puede encontrar en la
agenda Latinoamericana 2011 y no es para menos, el tema de Dios y la religión llenan las
páginas de este instrumento que se ha convertido en un arma de lucha, de conciencia y, sobre
todo, de transformaciones.
Aquí, Casaldáliga explica un poco sobre el tema, pero también lo hacen otros, desde diferentes
perspectivas.
Atrás queda lo “sagrado”, lo “intocable”, el “mito” o el “tabú”, los temores, el “pecado” para
darle paso al clamor de muchos, la renovación, como lo cita José María Vigil, en la
presentación de la agenda.
Y es que está claro que la religión, considerada el “opio de los pueblos”, ha legitimado los
sistemas opresores, suscitado la emancipación y ha permitido que movimientos
fundamentalistas lleven a cometer suicidios o actos terroristas en nombre de Dios, o a quedarse
en solamente el espiritualismo y el descompromiso con la realidad.
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Andrés Marí, del colectivo de la Agenda Latinoamericana, que será presentada este viernes en
Nuestra América, afirma que al hablar de Dios y buscar un concepto es difícil definirlo, porque
el Dios que fomenta la exclusión y margina, no es Dios y no se puede proclamar como tal.
“Hay que creer en el Dios Libertario, amoroso, fraternal, donde su evangelio camine de la mano
de los pueblos”, agrega.
La pregunta no es para buscar una definición de Dios, sino cuál es la práctica que se debe tener
y seguir.
Marí recordó al Dios que siguió Oscar Arnulfo Romero, el de los perseguidos.
“Con Monseñor Romero pasó Dios por El Salvador”, es la frase que Marí utilizó para
ejemplificar a un Dios que va de la mano de los más necesitados.
Al morir Romero, este Dios se mantiene en las palabras del Monseñor, con las cuales él
prometió resucitar un día.
“Romero camino de la mano de Dios, se convirtió en la voz de los sin voz, bajo el compromiso
de liberación”, añadió el poeta cubano.
La religión y Dios van más allá de un templo o de buscar el cielo. Casaldáliga bien lo dice: El
problema está en saber de qué Dios hablamos. Saber también, evidentemente, qué entendemos
por religión y cómo pensamos que debería ser una religión verdaderamente liberada y
liberadora.
Para Jordi Planas, que es incansable luchador de las transformaciones y también promotor de la
agenda, “el mundo está lleno de valores y antivalores y éste cambiará cuando se venza el
comodismo, el individualismo, el consumismo, cuando se venza el silencio de miles ante las
injusticias”.
De las injusticias que habla Jordi es que en el mundo hay por lo menos tres cuartos de la
humanidad que tienen lo mínimo para vivir, mientras unos pocos concentran su poder
aprovechándose de las mayorías.
Solo en América Latina la riqueza está concentrada en el 20 % de los ricos que acapara el
56.9% de los recursos, mientras el 20 % de los más pobres recibe apenas el 3.5 % lo que hace al
continente la región más desigual del mundo.
La agenda ha mantenido durante todos estos años una sola visión, la búsqueda de
transformaciones radicales a través de la práctica.
Esta recoge la lucha de los mártires y de los pueblos oprimidos, donde está el Dios verdadero,
el de justicia.
Hay que recordar que Dios es fe, que hay que repensar el evangelio a la luz de la realidades de
cada pueblo y sobre todo que Dios es vida y práctica.
Frei Betto lo resume en un artículo que publica en la agenda de esta manera: Dios es amor.
Religión que no lleva al amor no es de Dios. Más importante que tener fe, abrazar una religión,
frecuentar templos… es amar”.
-Los interesados en comprar la agenda pueden hacerlo en Librería de la UCA, Centro Pastoral,
Fundahmer, Equipo Maíz y Nuestra América.
-Hoy a las 5 de la tarde se presentará la agenda en Nuestra América, donde participará el padre
Rogelio Ponselle, Jordi Planas y Andrés Mari, entre otros.
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-Pueden visitar el sitio web:llatinoamericana.org para mayor información.
-La agenda contiene un índice temático de contenidos, que divide en tres partes: Ver, Juzgar y
Soñar y Actuar.
-Los artículos son escritos por reconocidos personajes mundiales, como Frei Betto, Ernesto
Cardenal, Leonardo Boff, José María Vigil, Félix Sautié, Jon Sobrino, Marta Granes, Verónica
Calderón, Miguel D´Escoto, Pedro Casaldáliga, entre otros.
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Societat
Vigil, un dels pares de l'Agenda Llatinoamericana, qualifica amb un 10 la tasca de
la comissió gironina

El conegut teòleg de la teoria de l'alliberament, a l'assemblea de
Sant Feliu de Guíxols
05/07/10 02:00 - Sant Feliu de Guíxols - NÚRIA ASTORCH

A l'esquerra Marí i al mig, Planas i Vigil, en una pausa de l'assemblea d'ahir. Foto: N.A.
José María Vigil, un dels pares de l'Agenda Llatinoamericana i un conegut teòleg de
l'alliberament, va assistir ahir a l'assemblea que es va celebrar a Sant Feliu de Guíxols
per preparar la campanya de difusió de l'Agenda del 2011. Vigil va assegurar que la
comissió gironina que s'encarrega de difondre l'Agenda Llatinoamericana és la més
treballadora de tot el món. En l'assemblea es va escollir Andrés Marí com a nou
coordinador de la campanya, en substitució de Jordi Planas.
Vigil va manifestar ahir que la comissió gironina que s'encarrega de difondre l'Agenda
Llatinoamericana arreu de Catalunya i les Illes Balears és la que va irrompre amb més
força en els orígens del projecte, la que treballa més d'entre totes les comissions
repartides arreu del món i també la que ha aconseguit una major repercussió de
l'Agenda en altres països. «Té un 10 sobre 10», va afirmar Vigil.
L'any en què l'Agenda arriba al seu 20è aniversari, Vigil reconeix que el projecte va ser
concebut inicialment com una eina de formació i transformació social molt humil, però
que amb el temps ha agafat una dimensió tan gran que als promotors se'ls escapa de les
mans. «Estem més que satisfets; estem astorats perquè no preteníem arribar tan lluny»,
va dir.
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En l'assemblea d'ahir, es va acordar que, amb motiu del 20è aniversari, s'editarà un
llibre antològic. I que, a causa de la retallada de les subvencions, de l'Agenda del 2011
s'editaran uns 4.000 exemplars per a Catalunya i les Illes, un miler menys que en
l'última edició. També es va decidir que la presentació a Girona de l'Agenda serà el 2 de
novembre al centre cultural La Mercè.

«La religió no són les religions»
Com un dels màxims exponents de la teoria de l'alliberament, Vigil va participar
dissabte en una taula rodona a l'entorn del títol de l'Agenda Llatinoamericana 2011,
Quin déu, quina religió?, que va reunir un centenar de persones. En un discurs que no
deixa indiferent ningú, Vigil creu que la paraula religió ha passat a la història i manté
que la religió no són les religions que coneixem o que professem. «La paraula religió
està gastada i o bé s'ha de redefinir o potser s'ha de canviar per una altra», sosté.
Considera que les persones tenim una qualitat humana profunda, una dimensió que fins
ara s'ha vehiculat a través de la religió. Però creu que, en un moment de canvi social tan
profund com l'actual, el concepte de religió ja no és vàlid i se l'ha de despullar de
qualsevol interpretació culpabilitzant. I, segons la seva opinió, l'alternativa a la religió
no és l'ateisme, sinó el postateisme. El repte és, segons Vigil, ser una persona amb una
profunda qualitat humana i que sàpiga recollir la saviesa i les experiències de les
diferents tradicions religioses, però sense sotmetre's a creences pròpies d'una altra
època. «Hi ha molta gent oprimida per la religió i per canviar de món, cal canviar de
déu», afirma.
Anunci a la premsa
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Diari de Girona, La contra
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Extret del bloc de Ràdio Calella

(Extret del Bloc de radio Calella, per a més informació vegeu:
http://inforadiocalella.blogspot.com/2010/12/lagendallatinoamericana-convida-la.html )
dijous 16 de desembre de 2010
L'Agenda Llatinoamericana convida a la reflexió
Una vintena de persones han assistit aquest dimecres al vespre a
Calella a la presentació de l'agenda llatinoamericana 2011.
Enguany aquesta agenda es presenta amb el títol 'Quin déu? Quina
religió?' i convida els ciutadans a reflexionar sobre l'actual estat de
les
religions
i
les
creences
al
món.
La presentació ha anat a càrrec del rector de la parròquia de Sant Feliu de
Guíxols i membre del Fòrum Joan Alsina de Girona Pere Torras. A la
presentació també hi era Andrés Marí, membre de la Comissió de l'Agenda
Llatinoamericana a les Comarques de Girona i l'Alt Maresme. Ell mateix explica
la principal reflexió d'aquesta agenda solidària que passa per acceptar que tots
som la conseqüència de la creació de Déu i no ens podem apropar a la seva
figura amb interès, ens hem d'entregar sense interessos a la resta de persones
que
ens
envolten.
Els assistents a la presentació de l'agenda van pregunta a Mossèn Torras del per
què hi ha distanciament dels ciutadans amb la jerarquia de l'Església. Ell va
destacar que cadascú ha d'actuar segons la seva consciència.
L'agenda llatinoamericana 2011 arriba a Calella un any més de la mà de la
Regidoria de Ciutadania i la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana.
Breus a la premsa
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La Farga de
Salt
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Menorca, Joan Febrer
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Ara Diari, premi comunicàlia a l’Excusa
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Diari Avui. Mireia Rourera
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Diploma
Publicació d’Araguaia amb el bisbe Casaldàliga
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Anunci a la premsa de la convocatòria del premi del Decreixement

Anunci a la premsa de la convocatòria de l’Assemblea inicial de l’Agenda
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