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I. Introducció
•

L’Agenda Llatinoamericana Mundial es coordina, compila i compagina
cada any des de Panamà i Brasil. Des de Panamà s’envia a més de 25
països on s’edita i es distribueix.

L’edició a Catalunya
La Comissió de l’Agenda Llatinoamericana (comissió de la Coordinadora
d’ONG’s Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme) rep l’Agenda en
castellà i la tradueix. De l’Agenda 2012 en català s’han imprès 4.000 exemplars
que s’han distribuït des de la Comissió a la resta de Catalunya i les Illes
Balears. Aquesta distribució es fa des de diverses entitats i ONG’s del territori
català i balear. Enguany s’han realitzat prop de 60 presentacions.
La Comissió edita materials pedagògics que acompanyen l’Agenda i que són:
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 finalitzar juntament amb el DVD
que sortirà a l’estiu del 2012, a principis de la propera campanya, juntament
amb un llibret d’orientacions pedagògiques pel seu visionat. 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

També es distribueixen el Llibre dels 20 anys, el Llibre dels 20 anys edició
Nicaragua, i el llibre dels 20 anys en català. Editats especialment per cada país,
apleguen els millors i més destacats escrits que han passat per l’agenda al llarg
de tots aquests anys.
Aquest any es va obrir un bloc – diari de viatge perl viatge que dura dos mesos
i que fa el seguiment “in situ” dels països que formen part d’Anada i Tornada.
Es pot veure al següent link: http://anadatornada.blogspot.com.es
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 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.
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Per altra banda, segueix en funcionament el Blog de notícies de l’Agenda
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es . Se segueix donant informació de
les notícies més significatives de Llatinoamèrica que tenen a veure amb els
drets humans, les desigualtats de gènere, els conflictes...
Pel que fa a la distribució de les agendes a l’altra costat del Atlàntic, 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 d’Anada i Tornada.
El col·lectiu de Girona que treballa en aquesta subcomissió, en la distribució,
en l’edició, en fer els materials pedagògics, la pàgina web, els diversos blogs, i
la resta de feines que es desprenen de la campanya, està formada per un grup
de voluntaris i voluntàries. 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 2011 (Agenda 2012)
A. Lema de l’Agenda 2012
BON VIURE – BON CONVIURE
La nostra Agenda 2011 va arribar fins a Déu: «Quin Déu?», es
preguntava. Semblava que ja no es podria anar més lluny; s’hauria arribat al
Misteri. La veritat és que es pot i s’ha d’anar més lluny, apropant-nos-hi més,
endinsant-nos-hi més, traduint la vivència del Misteri-Déu, humanament i
històricament, descobrint-lo i acollint-lo en els passos continus de la seva
família humana. El 2011 l’Agenda es preguntava «Quin Déu?»; ara, el 2012, es
pregunta: «Quina Humanitat?». Quina Humanitat podem i volem ser; quina vida
podem i volem viure; quina convivència anhelem.
Des del seu primer número, fa 21 anys, la nostra Agenda ha assumit el
repte d’aportar, modestament però amb molta passió, en l’anàlisi i el
compromís de les Grans Causes de la Nostra Amèrica. Però allargant l’horitzó
ha esdevingut una agenda llatinoamericana i mundial. Les grans causes són
inevitablement mundials, sobretot ara en temps de globalització. I són causes
grans perquè comprenen les nostres vides, la societat, el planeta, l’univers...
Hem confessat sempre que les nostres causes «valen» més que la
nostra vida, perquè són elles les que donen sentit a la vida. Som allò que
estimem, allò que fem, allò que somiem. Una paraula somiadora i militant ve
acompanyant l’Agenda en totes les seves conjectures i propostes: «Utopia».
Som impenitentment somiadors; creiem, amb el proverbi etíop, que «tribu que
no somia és tribu morta».
Aquesta Agenda 2012 també somia i, reforçant la viabilitat dels nostres
somnis, s’associa a la trobada d’una altra paraula, fecunda matriu de la utopia
ancestral dels nostres pobles indígenes, recuperada avui quan definitivament
s’ensorren certes paraules «majors», veritables dogmes d’un suposat «ben
estar», d’un progrés sense límits, d’una història arribada al seu «més enllà no hi
ha res més». Són tan ridículament majors aquestes certes paraules que arriben
a l’extrem de condensar la felicitat en una ampolla de coca-cola.
Aquesta paraula alliberadora, en versió andina Sumak Kawsay, el Bon
Viure, ens ve a trobar com un evangeli de vida possible, digne i per a totes les
persones i tots els pobles. Bona nova del Bon Viure davant del mal viure de la
immensa majoria i contra «la bona vida», insultant, blasfema, d’una minoria que
intenta ser i estar-se ella sola a la casa comuna de la Humanitat.
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«Bon Viure-Bon Conviure» proclama l’Agenda, perquè és inimaginable
una bona vida humana que no sigui una bona convivència humana. Som
relació, sociabilitat, comunió, amor. Se sobreentendria que una bona vida
personal ha de ser també comunitària; però és millor destacar-ho explícitament,
per no caure en sobreentesos que ignoren allò que s’ha d’entendre i assumir,
vitalment, radicalment. Jo sóc jo i la Humanitat sencera. Dos són els problemes
i les solucions: la resta de les persones i jo. Això gairebé no es pot
“sobreentendre”; s’ha de cridar.
El CIMI, Consell Indigenista Missioner, de Brasil, va treure per la
Setmana dels Pobles Indígenes 2011, un tríptic de conscientització i de
compromís amb la Causa Indígena, amb aquest títol: «Vida per a tothom i per
sempre». Afegint: «La Mare Terra clama pel Bon Viure». I el CIMI defineix: «El
concepte del Bon Viure va en la direcció oposada a un model de
desenvolupament que considera la terra i la natura com a productes de
consum... El Bon Viure és un sistema de vida que es contraposa al capitalisme,
perquè aquest últim s’ha constituït en un model de mort i explotació...». «S’ha
de pensar el Bon Viure com un sistema de vida viable, tenint en compte la
dimensió històrica i les possibilitats que ofereix per al futur. Per això és
necessari considerar el Bon Viure com a alternativa al model capitalista, fent
memòria històrica, tenint en compte la vida i els anhels, no pas precisament
dels vencedors», sinó i sempre i radicalment la vida, els anhels, el plor i la sang
dels vençuts. «Per practicar el Bon Viure és
necessari escoltar allò que diuen aquells que lluiten cada dia per un món més
fratern i just».
El professor Dávalos diu que «els moviments socials, i en especial el
moviment indígena, han proposat un nou paradigma de vivència i convivència
que no s’assenta ni en el desenvolupament ni en la noció de creixement, sinó
en nocions diferents com la convivialitat, el respecte a la natura, la solidaritat,
la reciprocitat, la complementarietat».
El tríptic del CIMI invoca «vida per a tothom i per sempre». Aquest
«sempre» que acompanya al llarg de la història l’ansietat i l’esperança de la
Humanitat mortal. No es pot pensar la vida sense pensar la mort. No es pot
pensar el Bon Viure si no es pensa simultàniament el Bon Morir. La mort és el
darrer gran detall de la vida, el darrer vers del sonet. Si no hi ha resposta per a
la mort no hi ha resposta per a la vida. Agraint i accionant tot allò que de
«qualitat de vida» ens poden aportar la filosofia i la ciència, apel·lem
definitivament l’Esperança. Bon Viure-Bon Conviure-Bon Morir.
Jesús de Natzaret, profeta de la Utopia més gran («que siguem bons
com Déu és bo, que ens estimem com Ell ens va estimar, que donem la vida
per les persones que estimem»), va promulgar, amb la seva vida i amb la seva
mort i la seva victòria sobre la mort, el Sumak Kawsay del Regne de Déu. Ell és
personalment un paradigma, perenne i universal, del Bon Viure, del Bon
Conviure, del Bon Morir.
Pere Casaldàliga
B. Agendes editades i distribuïdes
Mundialment s’han editat prop de 60.000 agendes en 6 idiones: català (des de
la Comissió de Girona, 4.500), castellà, portuguès, italià, anglès i francés.
La Comissió ha editat i distribuït el mateix nombre d’agendes que l’any passat:
4.500 agendes en català (editades i distribuídes) i 300 agendes en castellà
(editades a Saragossa i distribuïdes des d’aquí).
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Les Agendes s’han distribuït seguint el següent recorregut: les venudes a
Ajuntaments, administracions públiques, botigues, particulars, associacions..
Les subvencionades s’han entregat als Centres de Recursos de tot Catalunya,
a totes les biblioteques de la xarxa de Biblioteques de Catalunya, als membres
de Parlament de Catalunya, als Ajuntaments que formen part del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i a totes les persones que han fet un text a
l’Agenda.
Els ajuntaments que formen part del fons poden triar el projecte d’Anada i
Tornada i d’aquesta manera col·laboren amb l’edició i ditribució de l’Agenda a
alguns països de l’Amèrica Llatina. A més a més, es pot seguir obtenint
l’agenda en format digital a través de la nostra pàgina web
www.llatinoamericana.org
Tots els materials pedagògics que acompanyen la campanya de l’Agenda
també es poden obtenir a través de la pàgina web. Aquest any s’ha editat el
llibre digital imprimible “Orientacions pedagògiques i recursos didàctics”, que ha
fet el Grup d’Educadors per l’Agenda. Aquest és un llibre que permetrà al
professorat poder tenir unes idees de com tractar els temes dels quals parla
l’Agenda a les aules, des dels més petits fins a les aules universitàries.
C. Presentacions
S’han realitzat al voltant de les 63 presentacions.
Del total, 39 a la província de Girona, 9 a la de Barcelona, 3 a la de Tarragona,
1 a la de Lleida i 2 a les Illes Balears. Fora d’aquests territoris, s’han fet 2 a
Saragossa, 1 a Alcalà de Henares i 1 a Torrejón de Ardoz.
La presentació organitzada per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana a
Girona va tenir lloc el 28 d’octubre de 2011, dins el programa oficial de les Fires
de Sant Narcís de Girona. La presentació es va dur a terme al Centre Cultural
la Mercè i va anar a càrrec de Josep Manel Busqueta, pastisser, economista i
membre del Seminari Taifa. Va presentar l’acte en Marc Plana, membre de la
permanent de Girona i es va poder comptar amb l’acompanyament musical de
Paula Grande. Durant l’acte es va fer entrega dels Premis a la Difusió del
Decreixement.
D. Materials complementaris
Calendari 2012
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.
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.
Carta de la Terra
Ja existien diferents edicions en català de la Carta de la Terra. S’ha seguit
distribuint la tirada dels 5.000 exemplars que es van fer la campanya passada.
La Carta de la Terra és un manifest que va sorgir a la cimera de Río de Janeiro
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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 fa dos campanyes.
Sèrie Documental l’Excusa
Durant aquest any s’ha acabat d’editar tota la sèrie l’Excusa i al final d’aquesta
campanya i principis de la propera s’ha acabat el llibret pedagògic que
complementa els capítols. El documental és una sèrie 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.
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 i petites. L’any 2007 es va editar un recurs educatiu per
a alumnes d’educació infantil i primària i un dvd del conte.
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. Aquest any s’han fet
unes quantes còpies de la última edició del Mapa Peters, que data de l’any
passat, en tela i mida més gran perquè algunes escoles l’han demanat per
treballar-ho.
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.
Es fa un recorregut de la història del llibre i dels materials pedagògics.
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 d’un bloc de notícies que
segueixen la filosofia de l’Agenda i fan referència als països llatinoamericans.
Video d’Anada i Tornada
Vídeo del viatge realitzat a diferents països de Llatinoamèrica durant la
Campanya 2011, Agenda 2012, on es visibilitza la feina que fa la contrapart.
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E. Organització de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
La Comissió és un grup de voluntàries. Per tal de fer les gestions
administratives i tècniques 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 una coordinador, una secretària, una tresorera i
10 vocals.
Una altra subcomissió és l’encarregada de l’Edició de l’Agenda. Un grup
d’unes 9 persones voluntàries, alguns d’ells pertanyents també a la
Permanent, s’encarreguen de la traducció i revisió del text que arriba de
llatinoamèrica.
Un grup de treball important és el d’Educadors per l’Agenda, que treballen en el
sí de l’educació intentant vincular l’Agenda i els seus materials pedagògics al
pla de formació d’ensenyament.
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, Costa Rica, Argentina. Bolívia, Ecuador,
Paraguay, Xile i Panamà. 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 de les persones desplaçades) 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 es va creant a poc a poc un grup de persones nouvingudes
a Catalunya que s’encarreguen de cercar 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 participació
dels col·lectius de base fomentant la participació, el teixit social, les
connexions...a llocs on hi ha 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 dins un marc d´un programa
d´educació popular no formal de valors humans. El seu objectiu principal és
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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 concienciació mes difoses, socialitzades i distribuides a
Llatinoamerica i a tot el món.
Aquest any La Campanya d´Anada i Tornada ha comptat amb els països:
Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Paraguay, Xile, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Mèxic, Nicaragua, Panamà i Perú.
L´Agenda és un gran despertador de conciencies 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
unir, sumar i compartir lluites i esperances. Totes juntes. Tant a Catalunya com
a Llatinoamèrica i altres països, perquè totes volem provocar les
transformacions de conciència necessàries. Creiem que així serà possible que
apareguin pràctiques radicals noves que puguin aconseguir els canvis
necessaris. Entre totes hem de fer real l’Altre Món. Per tot això existeix la
Campanya d´Anada i Tornada.
Les agendes es distribueixen en aquests països a través de col·lectius
populars.
Cada any, una delegació es desplaça (a càrrec de les persones desplaçades)
als diferents països que estan en campanya, per donar suport i compartir la
campanya, les presentacions, les xerrades...
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 línies generals, el decreixement no significa viure com els nostres
avantpassats sinó viure d’una altra manera entenent la relació entre l’economia,
l’ésser humà i la natura com una relació en la qual un no pot existir sense
l’altre. 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 aquesta filosofia, el premi que ofereix la Comissió són 500 euros per
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 la convocatòria:
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Inatge 1 : convocatòria Premi al Decreixement 2012

III. Materials i eines Pedagògiques de la Campanya 2011. Agenda
Llatinoamericana 2012
A. Agenda 2012
A1. Portada i Contraportada
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Imatge 2: Portada de l’Agenda 2012

A2. Articles
L’Agenda conté articles escrits per diversos autors i autores d’arreu del món.
Entre aquests s’hi troben els escrits premiats pels premis convocats a l’Agenda
2011.
Algunes d’aquestes autores són:
•
•
•
•
•
•

Fernando Huanacuni
José Comblin
Rafael Díaz Salazar
David Choquehuanca
Margot Bremer
Cécile Barbeito

A més, hem comptat amb els textos de dos autors catalans:
•
•

Marc Plana
Xavier Joanpere
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A3. Dia a dia: Efemèrides
A l’Agenda s’hi poden trobar efemèrides i fets importants que han succeït al
llarg de la història. 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: Efemèrides març del 2012 de l’Agenda Llatinoamricana

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.

Imatge 4: Convocatòries d’altres premis 201

12

B. Calendari Solidari 2012
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 també s’ha preparat l’edició digital del calendari en
castellà.

Imatge 5: Calendari Solidari 2012
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C. Materials de nova creació
C1. Llibre digital imprimible “Orientacions pedagògiques i recursos
didàtics”
Aquest llibre ha estat creat per el grup d’Educadors per l’Agenda amb la idea
de fer més accessible, interessant, atractiva i propera l’Agenda als infants i
joves. Aquest no és més que el recull de l’experiència d’educadors i
educadores amb les agendes i els materials pedagògics editats per la Comissió

Imatge 6: Portada llibre digital imprimible “Orietnacions pedagògiques i recursos
didàctics”
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C2. Bloc Anada i Tornada
Enguany, al voltant del projecte d’Anada i Tornada, s’ha creat una plataforma
bloc a internet per tal de poder seguir gairebé a diari la feina que es va fent
durant el viatge que fan alguns membres de la permanent (a càrrec de les
persones desplaçades) a Llatinoamèrica. El bloc també va nèixer amb la
intenció que les mateixes comissions de Llatinoamèrica poguessin conèixer
què s’estava fent a la resta de països veïns.
L’adreça del bloc és: anadatornada.blogspot.com.es
C3. Vídeo Sumak Kawsay. Bon Viure – Bon Conviure – Vídeo Josep Manel
Busqueta
Per tal de fer més amenes les presentacions i també aprofitant tot el material
que va esdevenir de les gravacions fetes per la sèrie documental l’Excusa, s’ha
creat un vídeo d’uns 10 minuts en el qual diferents personatges que apareixen
a la sèrie parlen sobre el bon viure i el bon conviure. El vídeo s’ha passat a la
majoria de les presentacions realitzades al llarg del territori.
A més a més, es va gravar la xerrada que va oferir l’economista, membre del
Seminari d’Economia Crítica Taifa, Josep Manel Busqueta durant la
presentació de l’Agenda a Girona, a l’octubre del 2011. Es va gravar una
segona xerrada en versió castellana, per poder arribar al públic de fora de
Catalunya i de la resta de països castellanoparlants del món, a Manresa al
novembre del 2011. Es poden veure les xerrades en aquesta adreça web:

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.

Imatge 7: Plafó de l’exposició de
l’Agenda
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D2.El Conte de Don Paulo
El conte “L’Agenda de don Paulo” neix com una iniciativa per introduir als
més petits i petites als valors de l’Agenda. L’agenda només és una excusa, un
suport material, per a donar a conèixer dades, valors i reflexions que sovint han
estat anomenats alternatius i, per tant, amb una difusió social més difícil. Per
això, ens plantegem la necessitat de donar més suport material a aquestes
idees per a afavorir-ne la seva difusió. El conte és el material amb què ens
volem acostar a les escoles (s’ha fet difusió a totes les escoles de la província
de Girona), als nens i nenes, als pares i mares, als professors i professores.

Imatge 8: portada de l’Agenda 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. El Mapa de Petters
Mapa que, a través de les dades publicades pels informes del PNUD (Pla de
Nacions Unides per al Desenvolupament), posa en relació diferents dades
mundials de diferents països, fent veure les dades més extremes.
D5. Documental 15 anys de re-evolució
En motiu del 15è aniversari de l’inici de l’Agenda Llatinoamericana, la
comissió va decidir fer un documental, produït per Produccions Mínim, que
expliqués el sentit i la història de l’Agenda. El documental té una durada de 25
minuts i ha estat àmpliament difós en les presentacions de l’Agenda.
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D6. Pòsters
• El darrer discurs
• El deute extern

Imatge 9: El darrer discurs
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Imatge 10: El deute extern
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D7. L’Excusa
Aquest 2011 s’ha acabat d’enllestir la sèria documental l’Excusa. Entre el final
de la campanya 2011 i principis de la del 2012 s’ha fet un llibret que
acompanyarà els capítols amb unes recomanacions pedagògiques per tal de
fer més entenedor el missatge dels vídeos. D’aquesta manera es vol crear
debat al voltant de cada tema tractat: ecologia, gènere, democràcia...

Imatge 11: Frame del capítol de l’Exologia de la sèrie l’Excusa

D8. Pàgina web
Com a entitat apostem cada vegada més per una distribució dels recursos de
manera gratuïta i sostenible a través de la nostra pàgina web. Per tal de
mantenir-la eficaç i pràctica s’actualitza i es renova en cada nova campanya,
aquest any s’ha seguit fent la renoviació amb els nous materials i les dades de
distribució de l’Agenda. L’adreça web és: www.llatinoamericana.org

I
matge 12: Imatge de l’apartat d’Anada i Tornada de la pàgina web
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D9. El Bloc
El bloc va néixer l’any 2008 amb la idea de crear un espai per notícies
alternatives o donar més rellevància a aquelles que no es tracten en els mitjans
tradicionals.
Hi ha un bloc amb notícies generals i 23 blocs per cada un dels països
llatinoamericans.
A continuació us reproduïm la pàgina principal del bloc que podreu
consultar a www.llatinoamericana.blogspot.com

Imatge 13: Imatge del bloc de l’Agenda

D10. Llibre dels 20 anys en català
El llibre antològic dels 20 anys es va traduir l’any passat per alguns membres
de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana. Es va finalitzar i es van triar
alguns dels textos més rellevants que han sortit a l’Agenda durant els últims 20
anys.

Imatge 14: Portada i contraportada Llibre dels 20 anys català
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D11. 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 15: Portada Llibre dels 20 anys edició Nicaragua

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

Data

Població

Organització

Riudellots (Girona)

Ajuntament de
Riudellots

21
d’octubre
de a les
20:30h

Mataró (Barcelona)

Fundació GTMM
(Fundació Grup
Tercer MónMataró) i
Ajuntament de
Mataró

4 de
novembre
a les
20:00h

Reus (Tarragona)
Biblioteca Central Xavier
Amorós

Solidaritat i
Cooperació de
l’Ajuntament de
Reus

2011
18 de
novembre

21

Acte

Presentació de
l’agenda a
càrrec de
Salomó Marquès
Presentació de
l’Agenda a
càrrec d’Àlex
Masllorens, i les
cançons del grup
de joves d'en
Genís Mayoles

Presentació a
càrrec de Josep
Manel Busqueta

11 de
novembre
a les
21:30h

Arbúcies (Girona)

NiUS d'Arbúcies,
El Forat dels
dijous,
Agenda
Llatinoamericana
d'Arbúcies

Cinema Fòrum
La BelleVerte
de Coline
Serreau

Col·labora:
Llar de Jubilats
12 de
setembre
a les
19:30h

Saragossa

COR
ZARAGOZA

13 de
setembre
a les
19:30h

Saragossa

COR
ZARAGOZA

10 de
desembre

Cervera (Girona)

Justícia i Pau la
Segarra

29
d’octubre
tot el dia

Navarcles (Girona)
“Fira de la Solidaritat”

28
d’octubre
a les
19:30h

Presentació acte central
Girona (Girona)

12
novembre
a les
18:00h

Navarcles (Girona)

28 de
novembre
A les
20:30h

Girona (Girona)

19 i 20 de
novembre
1 de
desembre

Parròquia de Sant Pau de
Girona (Girona)
Lleida (Lleida)

Xerrada de
JOSEP MANEL
BUSQUETA
Presenta
José Angel Urgel
Xerrada a càrrec
de GERALDINA
CÉSPEDES
Presenta
Encarna García
(Mujer y
Teología)

Presentació a
càrrec de Jordi
Planas
Plataforma per la Parada de
pau i la
l’Agenda a la fira
solidaritat
a càrrec de
Josep Maria
Carrillo
Comissió
Agenda
Llatinoamericana
i Ajuntament de
Girona
Plataforma per la
Pau de
Navarcles

Xerrada de
Josep Manel
Busqueta i
actuació musical
de Paula Grande
Cisco Miró
Membre de la
Comissió de
l’agenda
Llatinoamericana
de Girona
Fundació VALVI Lectura-recital
poètica
Ponència a
càrrec de
Laurel Lafquen
Parròquia de
Presenta la Flora
Sant Pau
Ridaura
Coordinadora
Presentació a
d’ONG solidàries càrrec de
22

a les
20:00h
25 de
novembre
a les 19h

de Lleida i COR
Lleida
Casal Cívic

Manlleu (Barcelona)

24 de
novembre

Manresa (Barcelona)

29 de
novembre
a les
20:30h
21 de
desembre
a les 19h
4 de
desembre
a les
13:00h

Malgrat de Mar (Barcelona)

Josep Manel
Busqueta
Presentació a
càrrec de Jordi
Planas

Fundació Josep Xerrada a càrrec
Maria Conill Solà de Josep Manel
Busqueta
Justícia i Pau,
Presentació a
Parròquia Sant
càrrec de Flora
Nicolau
Riudaura

Girona (Girona)

Centre Cívic
Onyar

Torroella de Fluvià (Girona)

Parròquia de
Sant Tomàs

15
desembre
a les
20:30h

Figueres (Girona)

2
desembre
a les
20:00h
15
desembre
a les
20:30h
16
desembre
a les
20:30h
15 de
desembre
a les
15:30h
11 de
desembre
a les
18:30h

Santa coloma de Farners
(Girona)

Grup
d’Empordanesos
i Empordaneses
per la Solidaritat
(GEES)
Samba kubally i
Justicia i pau

L’Escala (Girona)

Càritas l’Escala

Presenta Jordi
Boix

Avinyonet de Puigventós
(Girona)

Parròquia
Avinyonet de
Puigventós

Esther Sayó
Josep Maria
Bonet (GEES)

Girona (Girona)

Escola d’Adults
de Girona

Presenten Cisco
Miró i Jordi
Planas

Selva del Camp (Tarragona)

Local de Santa
Llúcia

16 de

Blanes (Girona)

Parròquies de

Conferència: “La
dignitat dels
pobres de
Chiapas. La
força de la
feblesa” a càrrec
de Romà
Fortuny i Feli
Blanc.
Presenta Jordi
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Presentació a
càrrec de Jordi
Planas
Jordi Planas,
Jordi Roig
(GEES) i Jordi
Xena (professor
UCA El
Salvador)
Presentació a
càrrec de Nuria
Terès

Xerrada:
conviure avui.

Planas
Blanes,
Ajuntament de
Blanes
(Educació,
Serveis Socials,
Cooperació i
Igualtat),
Comissió
Agenda
Llatinoamericana

desembre
a les
20:00h

2012
20 de
gener a
les 22:00h

Cassà de la Selva (Girona)

Xocolata per a
tots

24 de
gener
19:00h

Girona (Girona)

Grup Educadors
per l’Agenda,
Centre de
Recursos
Pedagògics del
Gironès

20 de
gener
19:30h

Vilanant (Girona)

19 de
gener
21:30h
13 de
gener
18:00h

Llagostera (Girona)

Consell
Parroquial de
Vilanant
Ajuntament de
Vilanant
Llagostera
Solidària

Quart (Girona)

Amb Ulls de
Dona,
SolidariQuart,
Grup de Gènere
i Interculturalitat
de la
Coordinadora
d’ONG’s
solidàries de
Girona

24

Documental “Los
momentos que
brillan” a càrrec
dels autors
Mònica Bernuy i
Miquel Carrillo
- L’Agenda
Llatinoamericana
Mundial com a
recurs
pedagògic.
- Recursos
didàctics
d’aplicació a
l’aula per a
primària i
secundària
Presenten Jordi
Roig i Esther
Sayó

Visionat del
documental "Del
vent al blau"
Presentació del
Grup de Gènere
i Interculturalitat i
debat “La dona
com a puntal del
bon viure”

B. La Campanya en fotografies
A continuació es presenten una selecció de fotografies d’alguns dels actes de
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2012 que s’han realitzat en diferents
poblacions i/o entitats durant la Campanya 2011.

Presentació de l’Agenda a Girona

Presentació a Malgrat de Mar

Assamblea inicial de campanya 2011

Presentació de l’Agenda a Bordils

Presentació a Saragossa

Presentació Fundació VALVI Girona
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Presentació de l’Agenda a Manlleu

Presentació Escola d’Adults de Girona

Jornada de Debat de Salt

Presentació de l’Agenda a Mataró

Presentació a Quart

Presentació a Sant Feliu de Guíxols

Presentació a Tarragona

Presentació de l’Agenda a Palamós
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Xavier Albó a la Universitat de Girona

Presentació de l’Agenda a Olot

27

C. Comunicacions i mailing
C1. Carta informativa nova Agenda 2012

28

29

C2. Carta Assemblea Inicial

30

C3. Carta d’invitació a l’Acte de Girona

31

C4. Targetó de la presentació a Girona

32

C5. Assemblea final de Campanya

33
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V. Campanya d’Anada i Tornada
A. Dades bàsiques
La Campanya d’Anada i Tornada de l’any 2011 Agenda 2012 s’ha recolzat total
o parcialment en els següents països:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argentina
Bolívia
Brasil
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mèxic
Nicaragua
Panamà
Paraguay
Perú 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 pressupostària
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 2011 és força
positiva, tant pels terminis establerts com pels objectius que presentava la
Campanya. A continuació s’adjunta l’informe que va el·laborar un dels
membres de la comissió que va fer el viatge, Maria Figa, i una relació d’algunes
fotografies.
B. Informe per Maria Figa
L'EXPERIÈNCIA A L’AMÈRICA CENTRAL I MÈXIC AMB LA CAMPANYA DE
L'AGENDA
L'Agenda Llatinoamericana va nèixer fa 21 anys, va començar a fer els seus
primers passos i va arribar a Catalunya. Un grup de gent van començar a
treballar-la i a adonar-se de la gran eina que tenien entre les mans. Un
llibre anual que crea, entre l'agitament d'un món que corre massa ràpid i
que condemna els valors humans en nom dels valors mercantils, un espai
d'informació descontaminada sobre les Grans Causes pendents amb les que
el sistema ens fa conviure cegament. L'Agenda transforma súbdits en
ciutadanes, perquè la millor revolució és la que ve de dins, el millor món és
el que està construït amb consciència i veritat.
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Cada any, alguns membres de la Comissió de l'Agenda de Catalunya visiten
la terra on aquesta eina ha germinat. Moltes regions diferents on ha estat
cultivada i ha fet que tantes persones s'aixequin en front de la injustícia.
Fixant la mirada cap a les nostres germanes grans, cap els valors que ens
ensenyen a estimar, a respectar i a fer les coses ben fetes, unim, una
vegada l'any, esforços. Compartim tant els fruits com les carències de les
lluites mundials localitzades a Amèrica i a Catalunya, diferents països,
diferents maneres de treballar, diferents resultats. El recorregut, anomenat
Campanya d'Anada i Tornada, ha visitat enguany les següents regions:
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Chiapas, Oaxaca,
Mèxic DF. A cada país ens hem trobat amb petites realitats, equips
coordinadors que treballen juntament amb altres organitzacions en defensa
dels drets dels indígenes, dels treballadors i treballadores, de les dones, el
respecte a l'ecologia, reivindicant un món en el que totes hi cabem.
L'Agenda Llatinoamericana és: història, consciència, reivindicació,
compromís, militància, acció. Història, per ser saber, quins han estat els
passos de la humanitat, en què ens hem equivocat, com ens han enganyat,
conèixer el passat per construir el futur, el present, per no caure en els
mateixos errors i crear permanentment un món de justícia. Consciència
per distingir allò que és, d'allò que hauria de ser, per saber i sentir, i oblidar
la passivitat de la ignorància. Reivindicació per no adormir-nos, per no
traicionar a aquest aspecte tant humà, tant primari i tant necessari:
revelar-nos per enfrontar-nos a la injustícia. Compromís perquè la unió fa
la força, i la unió neix del compromís, cap a nosaltres mateixes, a l'entorn
en el que vivim, la natura. Militància perquè és un deure no abandonarnos a la destrucció moral. Acció perquè tan sols així crearem un món on hi
càpiguen molts mons.
Aquest any apuntem una trista data en el caminar de la Campanya de
l'Agenda Llatinoamericana, el company Guillermo i la companya Maria
Santana mentre militaven per la causa, de la comissió de las Segovias, a
Nicaragua, varen tenir un accident, en el qual Maria va perdre la vida, i
Guillermo encara ara (abril del 2012) està en recuperació. Recordarem a la
Maria com la gran lluitadora que va ser fins als últims moments, la
recordem perquè és un exemple en el caminar cap a la justícia i la veritat.
Així doncs, amb el lema SUMAK KAWSAY, cap a un bon viure, i un bon
conviure de la humanitat per poder ser en conjunt, en comunitat. Oblidar el
viure aïlladament amb l'individualisme que el mercat ens grava sense que
ens n'adonem, convivim, discutim, parlem, fem política, caminem!
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C. Fotografies
COSTA RICA

Con adolescentes de la Pastoral Juvenil

Centro dominico de Investigación

Reunió FRENAPI

Reunió amb col·lectiu de monges

NICARAGUA

Rivas: Radio Rumbo

Assemblea a Palacagüina, Andrés
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Reunió a San Juan del Sur

Masaya: Bufete Popular Boris Vega

HONDURAS

Tegucigalpa: Radio Centro

Tegucigalpa: Canal 10

Tegucigalpa: CanalTV13 José Adan Castelar
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Arizona TV Zona 7

Tocoa: Jornada Drets Humans

Tocoa: Jornada Drets Humans

EL SALVADOR:

Morazan, Pare Rogelio, Jordi Planas CEBES San Miguel.

Radio TV IZACANAL

Acte públic Agenda Llatinoamericana

Sonsonate: Universitat

Sonsonate: amb directores Universitat

Santa Tecla: reunió amb educadores
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Santa Rosa de Lima: Padre Lorenzo

Radio Arpas

Radio Mi Gente

Equip UES. Materials de recolzament

GUATEMALA

Teógilo Cabestrero, escriptor

Ciudad de Villanueva. Amb l’alcalde.

Coordinador Educació per la Pau. Comissió Agenda

Comissió Agenda Guatemala.
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MÈXIC:

Jalisco, Sayula. Parròquia Señor del Perdón

Mèxic DF. CEBES

ACTEAL. President Comunitat Abejas

Las Margaritas. Director Ràdio Nacional

San Cristóbal. JUNAS

San Cristóbal. Estudios INESIN

Carransa. Parròquia

San Cristóbal. Comissió Agenda Chiapas
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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.

Imatge 16: Cartell de la presentació a Lleida

Imatge 17: Cartell de la presentació a Manllei
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Imatge 18: Cartell de la presentació a Blanes
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Imatge 19: Cartell de la presentació a Quart
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Imatge 20: Cartell de la presentació a Figueres
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B. Articles de premsa i publicitat de l’Agenda
Reportatge Presència, 14.10.2011
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Editorial del Presència, 14.10.2011

50

Article Cornellà al Diari de Girona, 01.12.2011
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Opinió El Punt, 28.10.2011

52

Presentació a Palamós Agenda al Diari de Girona, 13.12.2011

Notícia Xarxanet sobre les gunyadores del Premi a la difusió del Decreixement,
06.10.2011

www.xarxanet.org

Un treball multidisciplinar guanya el III Premi a
la difusió del Decreixement
L’associació El Enjambre sin Reina, de Sevilla, guanya la III edició del Premi a la
difusió del Decreixement i la secció gironina de l’Associació Enginyeria Sense
Fronteres, s’endú l’accèssit. L’entrega dels guardons es farà el pròxim 28
d’octubre al Centre Cultural La Mercè de Girona, en el decurs de l’acte d’inici de
campanya de l’Agenda Llatinoamericana 2012.
06/10/2011 - 12:23
Autor: Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines
Entitat redactora: Coordinadora ONG Solidàries
El Enjambre sin Reina és una associació que treballa en l’educació ambiental,
des de fa un parell d’anys. El treball guanyador, «Súmate a la corriente
decreciente», té com a objectiu la difusió del decreixement per arribar, a través
d’espais i temps comuns, a una reflexió més profunda. Així, «Súmate a la
corriente decreciente», és un treball multidisciplinar que inclou tallers sobre
diversos àmbits del decreixement com l’economia, el feminisme, l’educació o el
treball en grup i xarxes, però també articles i entrevistes que han quedat
enregistrades per a continuar amb la reflexió i la difusió dels principis del
decreixement.
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L’accèssit ha estat pel grup de Girona de l’Associació Catalana d’Enginyeria
sense Fronteres i el seu treball «Una nova cultura de l’energia és possible!».
Aquest treball qüestiona l’actual model energètic extractivista, derivat de l’anhel
de creixement continu. A partir d’una anàlisi teòrica i d’un replantejament
multidimensional de Desenvolupament Humà Sostenible i de la necessitat de
decréixer, fa una introducció a la prevenció i aposta per una energia sostenible
com a trets necessaris per a combatre la crisi ecològica que viu el planeta.
A banda dels treballs guanyadors, s’han presentat aquests treballs:
«Hiper-demos» Un manifiesto de concienciación y acción, de José Emiliano
Calderón Chávez (Equador).
«La naturaleza con sus límites impone decrecimiento. Urge tomar conciencia
para preservar la vida»,de Haydée Nohara (Argentina)
«’Trueque’. Bescanvi d’objectes». Associació ACCIONA’T (Girona).
«Un objetor del crecimiento. Entrevista a Joan Surroca i Sens», de Luis Angel
Aguilar Montero (Albacete).
«Fem Montseny», de Laia Collell i Dani Magán (Montseny),
«Campanya d’Educació en Valors», de la Fundació “Provocant la pau” Pare
Jony , (Amposta)
L'objectiu d’aquest premi impulsat per la Comissió de l’Agenda
Llatinoamericana és que, mitjançant la recerca, accions directes, conferències,
etc., es faci difusió del decreixement com alternativa al creixement il·limitat.
Diari de Girona, presentació llibre d’Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics.
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Presentació Agenda, publicació Ràdio Sant Feliu digital, 14.11.2011
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Entrevista Jordi Planas Diari de Girona,
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Entrevista Josep Manel Busqueta Diari de Girona
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La Petja Joan Ventura, el Punt diari, 26.10.2011
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Entrevista Rafael Aragón (comissió Nicaragua) Diari de Girona, 11.04.2012
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Entrevista Xavier Albó Diari de Girona, 28.03.2012

65

Actualitat del Baix Montseny, presentació Agenda Arbúcies
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Article a Catalunyareligió.cat, 17.12.2011

Ds, 17/12/2011

Moltes veus, sovint silenciades, ens ho deien: la presumpta
racionalitat del sistema en què hem crescut ha estat
devastadora amb les persones i amb el planeta, i ara la
crida és a refundar la humanitat mà a mà, poble a poble, i
començar a treballar per un futur que només podrem crear
en la mesura que plantem noves llavors per fer créixer
nous fruits. Alguna de les noves llavors que anhelem les
descriu l’Agenda Llatinoamericana 2012, que té per lema
“Bon Viure, Bon Conviure”. És l’Agenda, en certa forma, de
la utopia, però que ens convida a reflexionar sobre la
inviabilitat del sistema actual i els nous camins que hem de
crear. De fet, la utopia indígena del Sumak Kawsay, que
vol dir “Bon viure” en quítxua, és senzillament aquella
saviesa que la humanitat necessita recuperar enfront de “la
bona vida” que ens proposa el sistema capitalista, i que és
el reflex de la dita “pa d’avui, gana per demà”, i sobretot,
reflex d’una realitat insultant del pa en abundància per a
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pocs i la gana extrema per a molts. Aquest és el planeta
que volem? És conscient la humanitat que camina cap a
l’autodestrucció si no canvia el rumb?
L’Agenda, cada any, l’hem d’explicar i no ens cansarem de
fer-ho. Ens pregunten: “Serveix per pagar alguna cosa? Es
recullen diners per alguna causa?” La causa és la
comunicació. Tots els canvis, petits o grans, són la suma de
l’acció més la comunicació. Si algú fa un gran pas, però en
silenci, no provocarà que d’altres s’hi afegeixin. Per això, la
comunicació ha d’anar de la mà de les causes justes i
generar canvis en la mateixa direcció. Cal recordar cada
any que l’Agenda ha esdevingut un autèntic mitjà de
comunicació i expressió de les veus que fa temps
reivindiquen un canvi de sistema, i defensen la necessitat
(o ja urgència) d’una altra política, d’un nou compromís
amb el planeta, d’una mirada renovada de Déu i la religió…
De fet, aquests han estats alguns dels eixos dels articles
que amb l’Agenda, impulsada per Pere Casaldàliga, es
difonen de Llatinoamèrica cap al món, en diversos idiomes.
Pere
Casaldàliga,
a
la
presentació
de
l’Agenda
Llatinoamericana, n’explica el sentit i el lema: «Bon viure,
bon conviure», perquè la vida humana, perquè sigui digna,
ha d’anar de la mà d’una bona convivència. Casaldàliga,
profeta d’avui de les causes justes i de l’esperança, ens
recorda que som corresponsables perquè el món sigui just i
fratern, a fi que tots hi tinguem cabuda i tots hi puguem
conviure. Diu Casaldàliga: “Jesús de Natzaret, profeta de
la Utopia més gran («que siguem bons com Déu és bo, que
ens estimem com Ell ens va estimar, que donem la vida per
les persones que estimem»), va promulgar, amb la seva
vida, i amb la seva mort i la seva victòria sobre la mort, el
Sumak Kawsay del Regne de Déu. Ell és personalment un
paradigma, perenne i universal, del Bon Viure, del Bon
Conviure, del Bon Morir.» A l’Agenda, Casaldàliga defensa
una vida digna per a totes les persones i tots els pobles,
“contra la bona vida insultant, blasfema, d’una minoria que
intenta ser i estar tota sola a la casa comuna de la
humanitat”.
Més vigent que mai, l’Agenda 2012 ens fa aquesta crida:
som allò que estimem, allò que fem, allò que somiem.
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Personalment, crec que ens podem sentir petits enfront de
la immensitat dels problemes del món, però prenguem
consiència que la suma de totes les nostres petiteses pot
ser immensament transformadora. El problema és que
sovint no ens ho creiem prou. Contagiem-nos, un any més
de l’esperit de l’Agenda Llatinoamericana i de la profunda
saviesa evangèlica del seu inspirador, Pere Casaldàliga.
Maria-Josep Hernàndez és periodista
Anunci gratuït de l’Agenda Llatinoamericana 2012 a El Punt Diari

Anunci gratuït de l’assemblea inicial de l’Agenda 2012 a El Punt Diari
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Anunci gratuït de l’acte central de presentació de l’Agenda 2012 a El Punt Diari

Anunci gratuït de la presentació de l’Agenda a Figueres a El Punt Diari
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Article digital elnouburxeta.blogspot.com.es 22 de novembre de 2011

L'Agenda llatino americana

Si al començament de l'any 2011 l'Agenda es preguntava,
molt agudament, quin Déu és el nostre Déu?, enguany, a
punt d'encetar l'any 2012, es pregunta: Quina Humanitat
volem construir? És un pas més en la mateixa línia. El
nostre Déu és un Déu que hem de cercar sempre, puix
resta mig amagat enmig del ferro colat de les religions.
Però aquest Déu certament que vol que construïm una
nova Humanitat segons els seu voler. Una Humanitat de
germans i no de feres ferotges.

El 2011 parlava del camí dur i enrevessat que mena a la fe.
El 2012 parla de la convivència entre tots els fills de Déu.
És molt més planer el tema d'aquest any 2012. És un tema
en el qual ens hi retrobem tots: cristians i no cristians,
ateus i agnòstics, blancs, negres, torrats i foscos,
ecologistes i rapinyaires, pobres i rics. És un tema que toca
molt de prop els set mil milions d'habitants del planeta
Terra. És un tema, la solució del qual representa l'únic
futur del planeta Terra. És allò que anomenem Utopia.
També podríem anomenar-lo “ucronia” perquè, tot i no
tenir ni temps, ni espai, ni terminis...és “de necessitate
salutis”, tal com dèiem a les lliçons de la vella Teologia.
Pere Casaldàliga ho entén i ho explica molt bé a la
introducció a l'Agenda 2012. Ell ho concentra en la
“Ucronia” i la “Utopia” dels pobles indígenes d'Amèrica.
En Pere és una mica “somia truites”, dit amb respecte i
amor. Diu: “Som impenitents somiadors; creiem, amb el
proverbi etíop, que “tribu que no somia és tribu morta”.

I, per als qui diuen que ja està acabat i xaruc (en Pere),
aquí va aquest pensament seu: “La utopia ancestral dels
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nostres pobles indígenes, recuperada avui quan
definitivament s'ensorren cartes paraules majors, veritables
dogmes d'un suposat ben estar, d'un progrés sense límits,
d'una història arribada al seu més enllà no hi ha res més.
Són tan ridículament majors, aquestes certes paraules, que
arriben a l'extrem de condensar la felicitat en una ampolla
de coca-cola”. “¡Toma ya del frasco, Carrasco!”, com
dirien els habitants de Villaconejos, localitat propera a
Madrid que té fama per la dolçor dels seus melons. O
aquella altra dita d'en Pere: “Som soldats derrotats d'una
causa invencible”.

El capitalisme i el neoliberalisme consideren la terra com
un producte de consum. I no es preocupen de si un dia
l'esgotarem i la deixarem erma. Aquest és un tema que els
corrents ecològics moderns han posat al descobert. Què en
farem d'una terra que haurà esgotat la possibilitat
d'alimentar els seus habitants? Arribarem a haver de
dependre absolutament de les píndoles i, per tant, de les
farmacèutiques? Jo no el vull, aquest món. Atureu el món;
que vull baixar”, deien pel maig del 68 a París. M'estimo
la meva germana Terra, que m'ha vist néixer i que m'ha
agomboiat durant els meus 72 anys de vida actual. Per a
mi, la Terra és com un ésser vivent, amb els seus drets i
els seus deures. I ara no estic parlant de la teoria Gaia.
Estic parlant d'una eina que Déu ha posat a les nostres
mans perquè la desenvolupéssim i ajudés la Humanitat,
tota la Humanitat a arribar al seu ple desenvolupament.

Pere Casaldàliga ens torna a donar la pauta: “És
inimaginable una bona vida humana que no sigui una bona
convivència humana. Som relació, sociabilitat, comunió,
amor. Se sobreentendria que una bona vida personal ha de
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ser també comunitària; però és millor destacar-ho
explícitament, per no caure en sobreentesos que ignoren
allò que s'ha d'entendre i assumir vitalment, radicalment.
Jo sóc jo i la Humanitat sencera. Dos són els problemes i
les solucions: la resta de les persones i jo. Això gairebé no
es pot sobreentendre; s'ha de cridar”.

Bravo per en Pere! I diuen que ja és vell i xaruc! Molts
altres dirigents eclesiàstics ja són vells i xarucs. I ara no
em feu dir noms.
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