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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 2013 en català s’han imprès 4.500 exemplars que s’han
distribuït des de la Comissió a la resta de Catalunya i les Illes Balears. Aquesta
distribució s'ha fet des de diverses entitats i ONG’s del territori català i balear.
A més de l'Agenda, la Comissió ha editat i distribuit els materials pedagògics, 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 sèrie documental
“L’Excusa” (que s'ha editat físicament a cavall entre la campanya passada i
aquesta), 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.)
El Llibre d'Orientacions Pedagògiques i recursos didàctics, en català i castellà.
S'ha continuat treballant a través de la web (www.llatinoamericana.org), el bloc
(http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es/) i el bloc d'Anada i Tornada
(http://idayvuelta2013.blogspot.com.es/)
Pel que fa a la distribució de les agendes a l’altra costat del Atlàntic, la Comissió ha
seguit treballant amb les xarxes d’agermanament, ajuntaments i entitats per tal de
fer arribar les Agendes a diferents poblacions llatinoamericanes. Això és el que
coneixem com a projecte d'Anada i Tornada.
II. Dades bàsiques de la Campanya 2012 (Agenda 2013)
A. Lema de l’Agenda 2013
L'ALTRA ECONOMIA
"A l’Agenda 2012 ens preguntavem quina Humanitat podem i volem ser, quina
vida podem i volem viure, quina convivencia anhelem. Aquesta Agenda del 2013
aterra en el camp de batalla de l’Economia, on es decideix la voluntat i la
possibilitat de viure i de conviure tota la Humanitat amb veritable dignitat
humana. Emmanuel Mounier ens va recordar que tot és política, fi ns i tot quan la
política no ho és tot. Molt abans i despres, ideologies i poders ho han reduit tot a
l’Economia. Churchill deia que ≪en el fons de tota questio hi ha una lliura
esterlina≫.
L’Agenda aborda L’Altra Economia. Que no es pas per a res un tema nou, sino
que empalma amb la lluita utopica de tanta Humanitat, en moviments i
revolucions, amb diferents noms, pero en la recerca de la justicia, contra la fam i
l’esclavitud, contra tots els regims politics que han negat el sol i el pa a la
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majoria de la Humanitat una. Parlem de L’Altra Economia, altra de veritat,
radicalment alternativa, no pas simplement de ≪reformes economiques≫. De
reformismes barats el Deu de la Vida ens en lliuri. L’Altra Economia no pot pas
ser nomes economica; ha de ser integral, ecologica, intercultural, al servei del
Bon Viure i del Bon Conviure, en la construccio de la plenitud humana,
desmuntant l’estructura economica actual que esta exclusivament al servei del
mercat total, apatrida, homicida de persones, genocida de pobles. Somiem amb
un canvi sistemic que atengui les necessitats i aspiracions de tota la Familia
Humana reunida a la casa comuna, l’Oikos. ≪Oiko-nomia≫ es l’administracio de
la casa, que te com a llei la fraternitat/sororitat. Aquesta economia nomes pot
esdevenir-se a partir d’una consciencia humana i humanitzadora que rebutgi la
desigualtat escandalosa en la qual esta estructurada la societat actual. Una
Economia per a totes les persones i per a tots els pobles, en comunio de lluites i
esperances. Com somiava aquell camperol per als seus nou fi lls: ≪mes o menys
per a tots≫. A nivell de familia, de veinat, de ciutat, de pais, de continent, de
mon. Sempre a partir dels pobres i exclosos; construint des de la terra el Poble,
des de la seva suor, des del seu crit i el seu cant, des de la sang vessada per
tantes multituds de martirs testimonis. A ran de la gran crisi la revista ≪Iglesia
Viva≫ escrivia, en el seu numero 248: ≪L’unica forma de sortir de la crisi i
evitar-ne altres mes greus es combatre la desigualtat en totes les seves
manifestacions≫. Els informes del PNUD ens estan recordant que el 20% mes ric
de la poblacio mundial absorbeix el 80% de les riqueses mundials, i que el 20%
mes pobre s’ha d’acontentar amb l’1,6%. Segons Noam Chomsky, 230 families
son posseidores del 80% de la riquesa mundial. Mentre continuin aquestes xifres
de desigualtat monstruosa no hi haura pau ni justicia al mon. L’economia altra ha
de ser la socialitzacio dels bens majors, que son patrimoni de tota la Humanitat:
la terra, l’aigua, la vivenda, la salut, l’educacio, el treball, la comunicacio, la
mobilitat...
L’economia de mercat especulativa, financera, regeix el mon i aixi tot esta
sotmes a la macrodictadura de l’economia capitalista neoliberal. En comptes
d’una politica social s’ha imposat el mercat total i la seva economia especulativa
financera globalitzada. La civilitzacio que avui ens domina es l’estructuracio
capitalista de l’egoisme, de la prepotencia, de l’exclusio, de la fam, de la mort
abans d’hora i per causes iniques... El teoleg martir Ellacuria propugnava ≪la
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civilitzacio de la pobresa≫. Jo la traduia com ≪la civilitzacio de la sobrietat
compartida≫. Si continuem fent del lucre a qualsevol cost la pauta de
l’economia, seguiran creixent la fam, la miseria, la violencia, la depredacio. El
creixement capitalista neoliberal nomes es pot vencer amb un ≪decreixement≫
harmonic i mundial. ≪El Bon Viure i el Bon Conviure≫ exigeixen i possibiliten
que la Humanitat creixi veritablement, humanitzant-se en tots els ambits.
≪Humanitzar la Humanitat≫ es la consigna. Ecologicament, pluriculturalment,
iguals i diferents a la Casa Comuna, l’Oikos. A la llum de la fe religiosa, sobretot,
aquesta economia altra sera una veritable espiritualitat: de compassio solidaria
amb tots els caiguts al marge del cami; d’indignacio profetica davant tots els
idols de mentida i de mort; de convivencia amorosa amb tots els essers. Suposa
una autentica conversio al Misteri de la Vida, al Deu d’aquest Misteri, a l’Oikos
que cohabitem. Es dira que es utopia; i ho es. Una utopia legitima si es viu dia a
dia construintla a base d’amor i d’esperanca. Es una economia-utopia que s’ha
d’anar inventant des de la practica diaria. Obligara a reveure a fons la nocio i la
practica de la propietat privada, tinguda com a sacra i il·limitada. Les Religions,
l’Esglesia concretament, han servit per justificar l’entronitzacio d’una propietat
privada que es privativa i privadora. En els primers temps de l’Esglesia, en
contrapartida, aquells venerables bisbes teolegs dictaminaven categoricament:
≪allo que et sobra no es teu≫. Acumulant en poques mans i excloent les
majories, la propietat privada ve a ser una guerra a mort entre els opressors i els
oprimits, que diria el teoleg Comblin, entre els que tenen i els que no tenen, que
diria Cervantes. En llenguatge biblico-teologic tenim la paraula clau per parlar de
l’Altra Economia, veritablement altra: el Regne, l’economia del Regne. Obsessio de
Jesus de Natzaret, revolucio total de les estructures personals i socials. Utopia
necessaria, ≪obligatoria≫,
perque es la proposta del mateix Deu de la Vida, Pare-Mare de tota la familia
humana."
Pere Casaldàliga
B. Agendes editades i distribuïdes
Mundialment s’han editat prop de 60.000 agendes en 6 idiones: català, castellà,
portuguès, italià, anglès i francès.
La Comissió ha editat i distribuït 4.500 agendes i ha distribuit 400 agendes que han
vingut editades des de Saragossa (Comitè Oscar Romero de Saragossa). S'han
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venut les agendes a Ajuntaments, administracions públiques, botigues, particulars,
associacions...i s'han distribuit gratuitament a tots els centres de recursos de
Catalunya, a través de la central de Girona, a totes les biblioteques de la xarxa de
Biblioteques de Girona, a través de la central de Girona, a totes les parlamentàries,
als ajuntaments que formen part del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i a totes les persones que han col·laborat en la realització de
l'Agenda. L'Agenda i tots els materials estan també en format digital, imprimible i de
consulta electrònica. En aquesta passada campanya s'ha reorganitzat l'apartat de
materials per tal que sigui molt més fàcil trobar-los, davant la demanda d'algunes
usuàries. S'ha millorat també l'apartat d'Agenda, on ara es poden trobar
directament les agendes de tots els anys anteriors.
C. Presentacions
S'han realitzat al voltant de 50 presentacions. Del total, es reparteixen
territorialment de la següent manera:
A la província de Girona: 33
A la província de Barcelona: 8
A la província de Lleida: 1
A la província de Tarragona: 2
A les illes balears: 3
Aquesta any, i com a novetat, s'han fet tres actes per a la presentació central de
l'Agenda 2013. El dimecres 24 d'octubre la presentació central de l'Agenda 2013
amb la presència d'Arcadi Oliveres al teatre del Centre Cívic de Sant Narcís,
Girona. També es va aprofitar per passar un capítol de la sèrie l'Excusa, es va fer
un tastet musical a càrrec de Katy Evoglhi i es va fer entrega del Premi als Principis
del Decreixement al treball realitzat per la Ecoxarxa de Girona. El dissabte 27
d'octubre la presentació del documental l'Excusa. Acte seguit es va fer un
cinefòrum a càrrec del catedràtic de filosofia de la Universitat de Girona Josep
Maria Terricabras. La última activitat el divendres 2 de novembre també al teatre
del Centre Cívic Sant Narcís de Girona. L'homenatge a la Maria Santana, activista
de l'Agenda Llatinoamericana que va morir al seu país, Nicaragua, durant la
campanya d'Anada i Tornada passada. Es va passar un audiovisual sobre la Maria,
es va fer una xerrada a càrrec de la sociòloga nicaragüenca Luz Beatriz Avellano i
es van recitar poemes a càrrec del grup de gènere i interculturalitat.
A més, s'han tornat a engegar les presentacions a la Universitat de Girona. S'han
programat cercles de lectura per aquestes presentacions amb la següent proposta
feta des del Nucli Paulo Freire de la Universitat:
a) Tres textos: 1 de Paulo Freire proposat des del Nucli Paulo Freire, 1 de
María López Vigil "Indignats per la dignitat" (pàg. 36-37 de l’Agenda
Llatinoamericana 2013) i 1 de Joan M. Busqueta ("Avançar cap a una altra
economia per construir una nova societat. Per a una nova consciència
econòmica".)
b) Materials de l’Agenda Llatinoamericana 2013
c) Es farà servir també 1 vídeo d’Annie Leonard, La historia de las cosas, 21’,
(a: http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY ).
Aquests materials s'han fet arribar al professorat i a l'aumnat implicat en les
presentacions abans del cercle de lectura. Prèviament, s'ha fet una presentació de
l'Agenda de l'any en curs (2013) i després en grups de 4-5 persones s'ha treballat
per finalitzar amb un debat.
S'han realitzat un total de 13 presentacions a la Universitat distribuïdes de la
següent manera:
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Grau en educació social
Grau en treball social
Grau en pedagogia
Grau en magisteri

3
3
2
7

D. Materials complementaris
Calendari 2013
Com cada any, es trien 12 efemèrides, una per cada mes, i s’edita un calendari que
es distribueix gratuïtament juntament amb l’Agenda. Les persones membres de les
diferents entitats s'encarreguen de triar i escriure les efemèrides.
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'han seguit
distribuint les que encara queden. La Carta de la Terra 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 ambiental, social 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.
Sèrie Documental l’Excusa
Durant aquesta campanya s'ha fet la distribució de la sèrie a tots els centres de
recursos de Catalunya, a totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques i a totes
les persones que s'han interessat per aquest material. Ha tingut molt èxit entre les
escoles, tant d'educació formal com no formal, i a les diferents presentacions que
s'han fet de l'Agenda 2013. 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. Alguns dels mapes de Petters que
es van fer en lona per a les escoles han anat sortint a causa de la demanda per
part del professorat.
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.
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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 aquests
recursos per mitjà del web. Durant aquesta campanya s'ha fet una revisió de
l'apartat d'agendes passades i dels materials digitalitzats per tal que tots aquests
poguessin estar més a l'abast de les usuàries.
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 i blog del viatge
Vídeo del viatge realitzat a diferents països de Llatinoamèrica durant la Campanya
2012, Agenda 2013, on es visibilitza la feina que fa la contrapart, seguint l'estela
dels anys anteriors. A més, tal i com es va fer per primera vegada l'any passat, s'ha
continuat el blog del viatge. Aquest any ha estat un seguiment més visual que no
pas de contingut, donat que un fotògraf i càmara expert es va unir al viatge per
gravar els processos revolucionaris que s'estan portant a terme a Llatinoamèrica.
E. Organització de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana
La Comissió està formada per un grup de persones 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 un coordinador, una secretària, un tresorer i 10
vocals.
Una altra subcomissió és l’encarregada de l’Edició de l’Agenda. Un grup de
quatre persones (aquest és el grup que ha vist reduir més el nombre de
components), 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. Aquest any han estat distribuint, presentant i revisant el
Llibre digital Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics, que es va fer la
campanya passada. A més, també van col·laborar en l'edició de la Cartilla
econòmica feta per en Josep Manel Busqueta (text) i en Pep Claperols
(il·lustracions)
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. Els membres de la Comissió es reuneixen durant l’any per
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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 punt VI. Difusió de la Campanya i premsa relacionada)
G. Campanya d’Anada i Tornada
La Campanya d'Anada i Tornada és la part del projecte de la Comissió de l'Agenda
més ambiciós. No només pel que fa a la qüestió econòmica, sinó sobretot pel que
fa als llaços que any rere any es creen amb les diferents comissions
llatinoamericanes. Una vegada a l'any, una delegació viatja (a càrrec de les
persones desplaçades) a alguns dels països que estan en campanya. D'aquesta
manera assisteixen a les assemblees, reunions, xerrades, tallers,...que se celebren
en motiu de l'edició de l'Agenda de cada any.
H. Premi a la difusió del decreixement
Com cada any, s'ha seguit convocant el concurs de Difusió dels Principis del
Decreixement.
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 no podem existir sense l’altra. Significa deslliurarse 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.
El premi que ofereix la Comissió és una quantitat de 500 euros per aquella persona,
col·lectiu o entitat que difongui de la millor manera els principis del decreixement
mitjançant escrits, cursos, conferències o material pedagògic. Es contempla la
possibilitat d'un premi Accèsit tenint en copte que pugui haver dos treballs prou
complerts. Aquest any passat, la guanyadora del Premi ha estat la EcoXarxa de
Girona. Es pot llegir el treball en aquesta adreça web:
http://www.llatinoamericana.org/2010/arxius/premsa/Premi_Candidatura_Ecoxarxa.
pdf

A continuació, reproudïm el cartell de convocatòria:
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Imatge 1 : convocatòria Premi al
Decreixement 2013
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III. Materials i eines Pedagògiques de la Campanya 2012. Agenda
Llatinoamericana 2013
A. Agenda 2013
A1. Portada i Contraportada

Imatge 2: Portada de l’Agenda 2013
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A2. Articles
L'Agenda, a més d'un dietari, conté articles escrits per autors i autores d'arreu del
món. Entre aquests s'hi troben els escrits premiats de les convocatòries de
l'Agenda 2012. Cada any, l'edició catalana afegeix uns articles que són exclusius
del territori, amb personalitats que han influenciat d'alguna manera en lluites socials
per la millora del nostre món. Algunes d'aquestes persones o col·lectius són:
- Marc Plana "Treballar per viure" (página 128 Agenda 2013)
- Marta Afuera (Plataforma Afectats per la Hipoteca Girona) "Gent sense casa,
cases sense gent...No s'entén!". (página 192 Agenda 2013)
- Marcel Bartomeus (ECOXARXA Girona) "Diner lliure per una societat lliure".
(página 210 Agenda 2013).
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 setembre del 2013 de l’Agenda Llatinoamericana

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
(vegeu punt H d'aquest document). Aquestes altres convocatòries que es llencen a
concurs són, per exemple, el concurs Gènere i Compromís Polític, que impulsa el
Centre d'Educació i Comunicació Popular CANTERA o el concurs de Conte Curt
Llatinoamericà, que convoca l'Agenda Llatinoamericana Mundial. A continuació us
reproduïm la pàgina complerta de convocatòries:
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Imatge 4: Convocatòries d’altres premis 2012

13

B. Calendari Solidari 2013
Cada any es crea el Calendari Solidari amb efemèrides significatives de cada
mes. La participació ha estat com els anys anteriors, a través de les persones
d'entitats que han volgut col·laborar buscant informació sobre els personatges o
aconteixements proposats. La versió en paper s'ha editat en format póster i punt
de llibre. Aquest últim s'ha distribuit encartat a l'Agenda. L'edició castellana està
només en digital. El material en tots dos idiomes es pot trobar a la pàgina web de
la Comissió www.llatinoamericana.org

Imatge 5: Calendari Solidari 2013
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C. Materials de nova creació
C1. Recull d'articles publicats a l'Agenda Llatinoamericana des del 1992 fins
el 2013
A petició del Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona, es van començar a
recopilar tots els articles de l'Agenda Llatinoamericana des del 1992 fins a
l'actualitat. Es van haver de traduir al català les agendes dels 1992, 1993 i 1994.
A l'inici de la propera campanya es tindrà el recull complert imprès per distribuir-lo
a les biblioteques de les facultats de la Universitat de Girona, altres biblioteques
de la Xarxa, així com totes les usuàries interessades en adquirir el material. El
recull també es podrà trobar a la pàgina web de la Comissió
www.llatinoamericana.org dins l'apartat de materials varis.

Imatge 6: Portada Recull d'articles

C2. Cartilla: Avançar cap a una altra economia per construir una nova
societat. Per a una nova consciència econòmica.
De la necessitat de resumir en poques pàgines el contingut de l'Agenda 2013
"L'altra economia", va nèixer la idea de fer un quadernet que tingués tota aquesta
informació. L'economista i membre del seminari d'economia crítica TAIFA Josep
Manel Busqueta, va fer el text d'aquesta cartilla que ha servit com a material per a
moltes presentacions, grups de treball, taules rodones, debats,...juntament amb
ell, hi van col·laborar tres membres del grup d'Educadors i educadores per
l'Agenda, Jordi Pujadas, Núria Terés i Àngel Vàzquez. Els dibuixos que il·lustren
el text són de Pep Claperols. Aquest material també es pot trobar a la pàgina web
de la Comissió: www.llatinoamericana.org
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Imatge 7: Portada de la Cartilla
d'economia

Imatge 8: Pàgina 3 de la
cartilla d'economia
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D. Materials ja existents
D1. Exposició de l’Agenda.
Aquesta exposició es compón de 16 plafons informatius sobre el naixement i
la història de l’Agenda Llatinoamericana. En ella s'hi poden veure alguns dels
materials pedagògics que s'han anat editant al llarg dels anys des de la Comissió
de Girona. També explica la història d'un dels projectes més importants que és el
d'Anada i Tornada.

Imatge 9: Plafó de l’exposició de l’Agenda durant la mostra a l'Hospital de Salt

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 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. A més, enguany,
s'ha enviat el conte en castellà al
col·lectiu d'editores i distribuïdores de
l'Agenda de Perú perquè volen imprimirne uns quants exemplars.

Imatge 10: pàgina de l'Agenda de Don Paulo
en castellà
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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. El
mapa té molta sortida sobretot a les escoles, tant d'educació formal com no
formal, així com a centres cívics o biblioteques on es fan xerrades, presentacions,
debats, tallers,...
A continuació reproduïm el mapa:

Imatge 11: Mapa de la Vergonya digital.

D4. El Mapa de Peters
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. El mapa
Petters digital (que es pot trobar a la web) s'acompanya d'una guia que ens parla
sobre la manera a través de la qual hauríem de mirar el món. L'autora de la guia
és la Montserrat Terradas i Batlle.
Per a la propera campanya, es pretén fer una renovació de les dades a partir del
nou pla. D'aquest mapa s'han editat unes quantes còpies en lona per a les
escoles que el volen treballar.

Imatge 12: secció del Mapa Peters

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 13: El darrer discurs
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Imatge 14: El deute extern
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D7. L’Excusa
Aquest 2012 s'ha presentat oficialment la sèrie documental l'Excusa al cinema
Truffaut dins el marc dels actes organitzats per a la presentació de l'Agenda
2013. Abans però, a l'acte oficial amb l'Arcadi Oliveres, el públic assistent va
poder visualitzar un dels capítols. El documental ha tingut molt bona acollida i
s'ha distribuit en dvd. També es pot trobar penjat a la web de la Comissió, al
canal de youtube
https://www.youtube.com/user/agendallatinoamerica/videos?view=0&flow=grid
i al canal de Vimeo http://vimeo.com/user4644794/videos/page:3/sort:date
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 mantenirla eficaç i pràctica s’actualitza i es renova en cada campanya. Aquest any hem
apostat per demanar la opinió a les usuàries que teníem més properes, assistents
a les assemblees, a les presentacions...i hem intentat facilitar l'accés als materials
i recursos pedagògics digitalitzats.
D9. Bloc de l'Agenda
El bloc va néixer l’any 2008 amb la idea de crear un espai per notícies de
llatinoamèrica 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.
D10. Llibre dels 20 anys en català
El llibre antològic dels 20 anys es va traduir 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 15: Portada i contraportada Llibre dels 20 anys català

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.
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Imatge 16: Portada Llibre dels 20 anys edició Nicaragua

D12. Llibre digital imprimible "Orientacions pedagògiques i recursos
didàctics"
Aquest llibre es va crear des del 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 17: Portada llibre digital imprimible “Orietnacions pedagògiques i recursos
didàctics”
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D13. Bloc Anada i Tornada
Per segon any consecutiu, al voltant del projecte d'Anada i Tornada, s'ha
mantingut la 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 s'ha mantingut en
la línia de ser una plataforma perquè les comissions de Llatinoamèrica puguin
veure què es fan als altres països.
L’adreça del bloc és: http://idayvuelta2013.blogspot.com.es/
IV. Campanya de Sensibilització a Catalunya
A. Relació de Presentacions i estadístiques
Data

Població

Organització

ASSEMBLEES I JORNADES
9 de juny de Girona.
2012
22 de
Salt.
setembre de
2012
23 de març
de 2013

Llagostera.

24 d'octubre
de 2012

Girona. Teatre del Centre
Cívic de Sant Narcís

24 d'octubre
de 2012

Reus. Biblioteca central
Xavier Amorós

27 d'octubre
de 2012

Girona. Cinema Truffaut

2 de
novembre
de 2012

Girona. Teatre del Centre
Cívic de Sant Narcís

9 de
novembre
de 2012

Pineda de Mar. Parròquia
de Poblenou

13 de

Manresa
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Acte

Comissió Agenda Assemblea
Llatinoamericana Inicial de
Campanya
Comissió Agenda Jornada de
Llatinoamericana Debat de Salt
i Hospital Santa
Caterina de Salt
Comissió Agenda Assemblea Final
Llatinoamericana, de Campanya
Llagostera
Solidària
Ajuntament de
Presentació de
Girona, Comissió la campanya de
Agenda
l'Agenda
Llatinoamericana Llatinoamericana
2013 amb Arcadi
Oliveres
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Xavier
Joanpere i Luz
Beatriz Avellano
Comissió Agenda Presentació de
Llatinoamericana l'Excusa amb
Josep Maria
Terricabras
Grup de Gènere i Homenatge a
Interculturalitat,
Maria Santana
Llagostera
amb Luz Beatriz
Solidària,
Avellano
Comissió Agenda
Llatinoamericana
Parròquia de
Xerrada i
Poblenou
projecció
audiovisual
Centreamèrica i
Perú
Presentació

novembre
de 2012

16 de
novembre
de 2012

Riudellots de la Selva

21 de
novembre
de 2012

Barcelona

23 de
novembre
de 2012

Palma de Mallorca

24 de
novembre
de 2012

Sant Feliu de Guíxols

Col·lectiu Sant
Feliu de Guíxols

24 de
novembre
de 2012

Santa Maria del Camí

Col·lectiu de
Santa Maria del
Camí

24 de
novembre
de 2012

Alaró

29 de
novembre
de 2012

Lleida

Drets Humans
d'Alaró, DDHH
de Mallorca i
Comissió Agenda
Llatinoamericana
Coordinadora
d'ONG's
Solidàries de
Lleida, Diputació i
Ajuntament de
Lleida

29 de
novembre
de 2012

Salt

Comissió de
l'Agenda de Salt

29 de
novembre
de 2012

Palamós

30 de
novembre
de 2012

Blanes

Càritas PalamósSant Joan i Creu roja
Palamós
Comissió de
l'Agenda

30 de

Mataró

COR Barcelona

Centre de
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Agenda 2013
amb Arcadi
Oliveres i Jordi
Planas
Presentació de
l'Agenda 2013
amb
l'economista
Josep Vicenç
Presentació
Agenda 2013
amb Miren
Etxezarreta
Presentació
Agenda 2013
amb Andrés
Marí
Presentació
Agenda 2013
amb Antònia
Garcia Sagrera,
Pere Torras i
Xavier C. Ribot
Presentació
Agenda 2013
amb jornada de
reflexió i debat
Presentació
Agenda 2013

Presentació de
l'Agenda 2013
amb Albano
Dante i Marta
Sibina de la
revista Cafè amb
Llet
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Flora
Ridaura i Josep
Vicenç
Presentació
Agenda 2013
amb Xavier
Ribot
Presentació
Agenda 2013
amb Albert
Quintana
Presentació

novembre
de 2012

Cooperació i
Solidaritat La
Peixeteria i
Ajuntament de
Mataró
Mercats
Ecològics Món
Empordà i Grup
de Cultura de
Rupià

1 de
desembre
de 2012

Rupià

2 de
desembre
de 2012

Sant Tomàs de Fluvià

Parròquia de
Sant Tomàs de
Fluvià

2 de
desembre
de 2012

Darnius

Parròquia de
Darnius

3 de
desembre
de 2012

Girona. Escola d'Adults

Escola d'Adults
de Girona

8 de
desembre
de 2012
8 de
desembre
de 2012

Girona. Escola d'Adults

Escolda d'Adults
de Girona

Olot

Comissió de
l'Agenda d'Olot i
Ajuntament
d'Olot

9 de
desembre
de 2012

La Selva del Camp

Comissió de
l'Agenda

11 de
desembre
de 2012

Tàrrega

11 de
desembre
de 2012

Girona. Centre Cívic Pla
de Palau

Fem Cadena i
Coordinadora
d'ONG's
Solidàries de
Lleida, suport de
l'ACCD i
col·laboració de
la Diputació de
Lleida
Dones d'Arreu
del Món i Dones
en l'Esglèsia
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Agenda 2013
amb Arcadi
Oliveres i Genís
Mayola
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Dani Boix i
Paula Grande.
Projecció de
l'Excusa
Presentació de
l'Agenda 2013 a
l'esglèsia de
Sant Tomàs amb
dinar tertúlia
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Lluis
Armengol del
GEES (Grup
d'Empordanesos
i Empordaneses
per la Solidaritat)
Cercle de lectura
de l'Agenda
2013 amb
Andrés Marí
Cercle de lectura
amb Andrés
Marí
Programa de
ràdio
presentació de
l'Agenda 2013 a
Ràdio 90
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Arcadi
Oliveres
Presentació de
l'Agenda 2013
amb en Josep
Manel Busqueta

Presentació de
l'Agenda 2013 i
Ecoxarxa de
Girona.Projecció

11 de
desembre
de 2012

Vilafant

Parròquia de
Vilafant, GEES,
Comissió de
l'Agenda,
Ajuntament de
Vilafant i Ràdio
Vilafant

11 de
desembre
de 2012

Figueres

Comissió de
l'Agenda, GEES

12 de
desembre
de 2012
12 de
desembre
de 2012

Lloret de Mar

Plataforma per la
Pau de Lloret

Girona. Fundació Valvi

Comissió de
l'Agenda,
Fundació Valvi,
Ecoxarxa de
Girona

13 de
desembre
de 2012

Santa Coloma de
Gramanet

14 de
desembre
de 2012

Olot

Comissió de
l'Agenda i
Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramanet
Comissió de
l'Agenda

14 de
desembre
de 2012

Cassà de la Selva

Xocolata per tots!

17 de
desembre
de 2012

Sant Gregori

Ecoxarxa de
Girona
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de l'Excusa
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Jordi
Planas i Pep
Claperols.
Projecció de
l'audiovisual
d'Anada i
Tornada a
l'Amèrica Central
i Perú
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Marta
Afuera i Xavier
Díaz
El decreixement
econòmic amb
Stefano Pudu
Recital poètic i
presentació
Ecoxarxa de
Girona amb
Jorge Garralda i
Marcel
Bartomeus
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Zeta Figa

Projecció de
l'Excusa i
presentació de
l'Agenda 2013
amb Gaspar
Fuentes,
Francesc López i
Dolors Bassa
Presentació de
l'Agenda amb
"un tomb per
Nicaragua", de
Meritxell
Parramón (la
dona productora
en relació al
comerç just)
Presentació de
l'Agenda 2013
amb Ecoxarxa
de Girona i la

19 de
desembre
de 2012

Salt. Escola d'Adults

20 de
desembre
de 2012
20 de
desembre
de 2012

Palafrugell

8 de gener
de 2013

Santa Coloma de
Farners

11 de gener
de 2013

Quart

11 de gener
de 2013

La Cellera de Ter

25 de gener
de de 2013

Calella

28 de gener
de 2013

Girona. Centre Cívic
Onyar

30 de gener

Arbúcies

moneda social
Presentació
Agenda 2013 i
Projecció de
l'Excusa amb
Zeta Figa
Espais Humans i Presentació de
Ajutament de
l'Agenda 2013
Palafrugell
amb Zeta Figa
Càritas de
Presentació de
l'Escala i
l'Agenda 2013
Ajuntament de
amb Marc
l'Escala
Teixidor
Justícia i Pau,
Presentació de
Associació
l'Agenda 2013
Intercultural
amb aniversari
Samba Kubally,
de Samba
Mans Unides,
Kubally,
Creu Roja,
aniversari de la
Càritas,
declaració de la
Ajuntament de
carta dels drets
Santa Coloma de humans i
Farners
aniversari del
naixement de
Martin Luther
King
Solidari Quart i
Presentació de
Ajuntament de
l'Agenda 2013
Quart
amb Tània Foix,
Laura Vallllosera i David
Maldonado
Centre Cultural
Presentació de
Parroquial i
l'Agenda 2013
Secció de
amb
pioners i
l'audiovisual
caravel·les de
d'Anada i
l'agrupament
Tornada a càrrec
Puig d'Afrou
de Pep Vila
Fundació Vivint
Projecció del
video d'en Pere
Casaldàliga i
presentació de
l'agenda 2013
amb Andrés
Marí
Ecoxarxa de
Presentació
Girona
Ecoxarxa de
Girona amb
Glòria Sanz i
Marcel
Bartomeus
Col·lectiu Agenda Presentació de
Escola d'Adults
de Salt

L'Escala
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de 2013

2 de març
de 2013

Llatinoamericana
Mundial
d'Arbúcies

Grup de reflexió

Girona. Reflexió per
l'Acció

l'Agenda 2013 i
xerrada col·loqui
amb Josep
Manel Busqueta.
Projecció de
l'Excusa ab
Guillem Mataró i
Daniel Martí
Debat al voltant
d'articles de
l'Agenda 2013

B. La Campanya en fotografies
A continuació es presenten una selecció de fotografies d’alguns dels actes de les
presentacions de l’Agenda Llatinoamericana 2013 i altres materials pedagògics.
Totes aquestes fotos es poden veure a la pàgina web de la Comissió. Per tal de
motivar els col·lectius dels diferents pobles, vam intentar que hi hagués feedback
amb ells demanant-los que ens enviïn fotografies dels seus actes. Aquí hi ha una
mostra:

Imatge 18: Arbúcies presentació video d'Anada i Tornada
Imatge 19: Assemblea final de campanya 2013 a Llagostera

Imatge 20: Assemblea Inicial de campanya 2013 a l'Espai de Solidaritat de Girona
Imatge 21: Presentació al Fòrum Joan Alsina
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Imatge 22: Presentació al Fòrum Joan Alsina
Imatge 23: Presentació a Cistella

Imatge 24: Presentació a l’Escola d’Adults de Girona
Imatge 25: Presentació a l’Escola d’Adults de Girona

Imatge 26: Mes dedicat a l'Agenda Llatinoamericana a l'Espai de Solidaritat
Imatge 27: Mes dedicat a l'Agenda Llatinoamericana a l'Espai de Solidaritat
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Imatge 28: Exposició de l'Agenda a l'Hospital Santa Caterina de Salt
Imatge 29: Presentació a Mallorca

Imatge 30: Homenatge a Maria Santana al Teatre del Centre Cívic Sant Narcís de Girona
Imatge 31: Homenatge a Maria Santana al Teatre del Centre Cívic Sant Narcís de Girona

Imatge 32: Pantalla del cinema a la presentació de l'Excusa al cinema Truffaut
Imatge 33: presentació de l'Excusa al cinema Truffaut
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Imatge 34: Presentació de l’Excusa al cinema Truffaut de Girona
Imatge 35: Exposició a l'Hospital Santa Caterina de Salt

Imatge 36: Jornada de Debat de Salt a l'Hospital Santa Caterina de Salt
Imatge 37: Jornada de Debat de Salt a l'Hospital Santa Caterina de Salt

Imatge 38: Presentació a Lloret de Mar
Imatge 39: Presentació a Malgrat de Mar
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Imatge 40: Presentació a Manresa
Imatge 41: Presentació a Pineda de Mar

Imatge 42: Presentació a Quart
Imatge 43: Reunió subcomissió d'Anada i Tornada

Imatge 44: Presentació a Riudellots
Imatge 45: Presentació a Riudellots de la Selva
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Imatge 46: Presentació a Sant Feliu de Guíxols
Imatge 47: Presentació a Sant Feliu de Guíxols

Imatge 48: Presentació a Sant Pere de Galligants de Girona
Imatge 49: El Mapa de Peters a Sant Pere de Galligants de Girona

Imatge 50: Presentació a Vilafant
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C. Comunicacions i mailing
C1. Carta informativa nova Agenda 2013
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C2. Carta Assemblea Inicial.

C3. Cartell d’invitació als actes de Girona
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C3. Cartell actes centrals a Girona
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C4. Targetó de l'Ajuntament de Girona per la presentació central

C5. Carta Assemblea Final
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V. Campanya d’Anada i Tornada
A. Dades bàsiques
La Campanya d’Anada i Tornada de l’any 2012 Agenda 2013 s’ha recolzat total o
parcialment en els següents països:












Brasil
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Equador
Guatemala
Honduras
Mèxic
Nicaragua
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.
Pel que fa a aquesta campanya passada, estem contents que haguem pogut
mantenir uns mínims de col·laboracions econòmiques amb les contraparts, que
necessiten per mantenir l'edició a petita escala, com per exemple el cas de Cuba,
que per la següent campanya vol almenys, poder cobrir que totes les biblioteques
del país tinguin una Agenda. És per això que hem mantingut el compromís de
recolzar de la manera que puguem a les contraparts que així ho demanin.
B. Informe i fotografies.
Durant el viatge del passat gener i febrer del 2013, en Marc Planagumà,
productor, càmera i fotògraf, es va dedicar a gravar pels països que estan en
campanya i gravar les revolucions que s'estan produint fa anys a nivell social en
aquests indrets de Llatinoamèrica. D'aquest treball, en sortirà un video editat per
a la propera campanya que servirà com a material pedagògic que ens reflexi les
situacions de lluita i progrés dels països del Sud. També en va sortir aquest
informe, que es va presentar a l'assemblea final que es va celebrar a Llagostera,
editat per un membre voluntari de la permanent, l'Iñaki Lacuesta.
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VI. Difusió de la Campanya i premsa relacionada
La difusió de la campanya és un punt clau per tal que el missatge de l'Agenda
arribi al màxim de població possible. Gràcies al conveni que la Coordinadora
d'ONG's Solidàries de Girona i l'Alt Maresme manté amb el diari El Punt, la
Comissió també és beneficiària d'aquest acord.
A continuació reproduïm alguns dels cartells que els col·lectius i entitats fan
pels seus actes de presentació. També alguns dels articles de premsa que han
aparegut durant el 2012 i inicis del 2013.
A. Cartells de difusió

Cartell presentació a Girona. Centre Cívic Ter.
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Cartell presentació a la Fundació Valvi de Girona

Cartell presentació a Lleida
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Cartell presentació de l'Agenda a Rupià
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B. Articles de Premsa
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Reportatge a Presènci
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Publicitat gratuïta al Diari El Punt de la presentació de l'Agenda 2013 a Girona

Publicitat gratuïta al Diari El
Punt de la Jornada de Debat de Salt
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Publicitat gratuïta al Diari El Punt de la presentació de "L'altra economia"

Publicitat al gratuïta Diari El Punt de la trobada del Grup de Reflexió
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Article a la revista El Celre de Quart

119

Anunci gratuït a El Punt de l'Agenda Llatinoamericana 2013

Ressenya al diari El Punt per l'acte a la Fundació Valvi
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Anunci gratuït de l'acte a la Fundació Valvi

Article de la presentació a Girona amb Arcadi Oliveres
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Article a la revista Alborada, del Sud Andino del Perú

Article a la revista Alborada, del Sud Andino del Perú

123

Article a la revista de l'Escola d'Adults de Salt "La Cooperativa"
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dilluns 17 de setembre de 2012
la llatinoamericana 2013
El meu amic, en Jordi Planas, amable com és, em va venir a presentar i oferir l'Agenda
Llatinoamericana i Mundial 2013, com sol fer cada any quan ve el setembre, cosa que li
agraeixo de tot cor.
En Jordi és l'ànima de l'Agenda, a casa nostra. Però jo també n'he estat un dels
promotors. En edicions anterior hi tinc alguns escrits. I me l'estimo, l'Agenda. És una
gran eina de treball social i de desvetllament de consciències adormides. És l'obra
mestra de Pere Casaldàliga i José María Vigil, la seva ajuda ideològica propera, tot i que
Vigil viu a Panamà i Pere Casaldàliga al Matto Grosso.
És la teologia i la política alternativa, feta únicament d'evangeli i d'amor pels pobres.
En un temps tan miserables com els que ens toca viure, l'Agenda és una alenada d'aire
fresc, com la convocatòria del Concili Vaticà II ho va ser per a tota l'Església. Joan XXIII i
Pere Casaldàliga, dos profetes dels nostres temps, uns temps durs i difícils. Una raça de
profetes que es van extingint, malauradament. Déu, nostre Senyor, no ens deixarà
abandonats. Però ens fa patir.
Quan m'arriba la nova agenda és per a mi una festa. No passa dia que no en llegeixi
algun article i en prengui notes. Avui m'he aturat en un escrit de Franz Hinkelammert,
que resideix a San José, Costa Rica.
Comença el seu escrit amb algunes idees “explosives”. Una: “Són els països
democràtics, és a dir, aquells països que arrogantment es presenten com les
democràcies model, els que imposen aquesta política al món sencer”. Aquí cal traduir‐
ho pels USA i alguns països europeus. I continua: “Però, per què hi ha majories a favor
d'aquesta deficiència mental? ( El subratllat és meu). Brecht deia: només els vedells
més grans i babaus escullen ells mateixos els seus carnissers”. I rebla el clau: “Avui
consisteix que el poble declara sobiranament que el poder econòmic i, per tant, el
Capital és el sobirà. La Cancellera Merkel a Alemanya ho diu: la democràcia ha de ser
conforme al mercat”.
Alguns exemples sobre els quals jo hi tinc manies. Els mitjans de comunicació.
Completament venuts i a les ordres de les grans fortunes que els paguen i que els
lloguen, els acomiaden, els fan pujar o baixar en l'escalafó i els renten el cervell. Avui
està tot en mans de societats de capital, que en són les propietàries. Hi ha una dita que
diu que el gos no mossega mai la mà de l'amo que li dóna menjar. On queda la llibertat
del periodista? Cal saber molta lletra menuda i molta gramàtica “parda” per
desenvitricollar el treball del periodista al llibre “Sa Santedat. Escàndol al Vaticà”. A
vegades cal llegir un text dues o tres vegades per arribar a albirar què vol dir el
periodista amb tot això. Evidentment, és un llibre per a minories. El poble no ho llegirà.
La llibertat d'opinió, en la premsa escrita, i més encara en la parlada i de la imatge, és
la llibertat particular dels seus propietaris i les seves fonts de finançament. Berlusconi
és un mestre en aquesta matèria. I el Vaticà també.
El dret humà no és llibertat de premsa, sinó llibertat universal.
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Reagan va retirar la subvenció que els Estats Units donaven a la UNESCO. Així els va
tapar la boca. La UNESCO rebia les principals subvencions dels Estats Units.
Què són els drets de veto dels països poderosos sinó una manera de tapar la boca al
poble perquè no es pugui sentir la seva veu? Quan Berlusconi era l'amo de la gran
majoria dels mitjans de comunicació italians tenia una gran tribuna on podia expressar
la seva opinió sense cap contestació o veu que li fes nosa.
Quan els poderosos s'han posat a salvar l'economia a base de donar quantitats
fabuloses als causants de l'ensulsiada (els bancs i els grans agents econòmics) el poble
ha hagut de callar.
Les eleccions? Fins fa poc eren una alternativa de poder. Ara són una comèdia. Tret
que els “indignats” ho capgirin. Cosa força difícil. Catalunya ha reclamat la seva
sobirania. I els grossos diuen: “I, ara, què volen aquest quatre arreplegats?”.
Ells volen democràcies buides de drets i d'idees. Potser...potser algun dia, la humanitat
sana (que és la majoria) dirà prou!
Article digital aparegut a elnouburxeta.blogspot.com.es

L’agenda llatinoamericana
Dv, 1/02/2013 - La

puntada

Flora Ridaura, treballadora de Càritas
L’Agenda Llatinoamericana ja té més de vint anys d’història. Va sortir per
primera vegada el 1992, arran de la commemoració dels 500 anys del mal
anomenat “descobriment d’Amèrica”. L’arribada dels europeus (castellans,
portuguesos,...) al continent americà va suposar un xoc de civilitzacions
que va donar com a resultat el sotmetiment dels pobles originaris, la mort
de molts dels seus individus, la destrucció o el mensyteniment de les seves
cultures, l’espoli de les seves riqueses. La població llatinoamericana parla
de “la conquesta”, terme força més real i precís que l’utilitzat per nosaltres,
i els diferents pobles originaris commemoren el 12 d’octubre amb una
jornada de lluita, recordant que porten ja 500 anys de resistència...
Per això calia una paraula de veritat i de justícia, de memòria històrica i de
reparació, de solidaritat i d’esperança, en complir-se el cinquè centenari.
Calia que Amèrica tingués paraula, que Amèrica digués la seva paraula a
Europa, una paraula no només des del passat sinó des del present, des de la
realitat encara oprimida però també des de la realitat esperançada en lluita
per l’alliberament. I així sorgí la idea de l’Agenda Llatinoamericana, de la
mà d’en Pere Casaldàliga i en José María Vigil, europeus d’origen,
llatinoamericans d’adopció, que van convidar diferents veus del continent a
expressar-se, escrivint articles sobre la realitat social, econòmica, política
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dels diferents països, per a reunir-los després en el format d’una agenda,
que esdevingué, d’aquesta manera, una eina de sensibilització, formació i
transformació social a l’abast de tothom.
L’agenda, inicialment, es va editar en castellà. Amb el pas del temps ha
anat eixamplant els seus horitzons i, per tal d’arribar a més persones,
actualment es tradueix al portuguès, al català, al francès, a l’anglès, a
l’italià,... i s’anomena Agenda Llatinoamericana Mundial, perquè entre els
autors i autores dels diferents articles s’hi troben també persones d’altres
continents, sempre en sintonia amb l’esperit revolucionari i alliberador que
la va inspirar.
Cada any els articles de l’agenda giren entorn a una temàtica determinada:
la democràcia, la política, la comunicació, el nou socialisme, l’esgotament
del planeta, la religió... Per a l’any 2013 el lema escollit és L’altra
economia. A la introducció, Pere Casaldàliga diu: Parlem de L’Altra
Economia, altra de veritat, radicalment alternativa, no pas simplement de
“reformes econòmiques”. I continua: L’Altra Economia no pot pas ser
només econòmica; ha de ser integral, ecològica, intercultural, al servei del
Bon Viure i del Bon Conviure, en la construcció de la plenitud humana,
desmuntant l’estructura econòmica actual que està exclusivament al servei
del mercat total, apàtrida, homicida de persones, genocida de pobles.
Al llarg de les pàgines de l’agenda, es van desgranant els diferents articles,
alguns d’autors coneguts com l’Arcadi Oliveras, l’Adela Cortina, Leonardo
Boff, Paulo Suess, François Houtart, Chico Whitaker, Jon Sobrino, Teresa
Forcades, Luís Razeto... En ells hi trobem anàlisi, denúncia, propostes
alternatives. Ens recorden que, d’acord amb la definició d’economia, el
centre han de ser les persones, no el diner, ja que el seu objectiu és aprofitar
els recursos per a transformar-los en béns i serveis que satisfacin les
necessitats humanes. Denuncien que avui l’economia s’ha oblidat de
l’ètica, i fan una crida a redreçar el camí. Afirmen que no hi pot haver una
altra economia sense una autèntica democràcia, sense la participació de les
persones en la presa de decisions econòmiques que les afecten i en el
control dels qui les executen (ciutadania econòmica). Aposten per passar de
la propietat privada a d’altres formes de propietat, en particular la
cooperativa, de la que hi ha prou exemples per a demostrar que és eficient i
que produeix societats molt més igualitàries. Des d’aquí us convidem a
llegir, comentar i difondre l’Agenda, i esperem que us aporti les idees, la
convicció i la força necessàries per a construir alternatives de Vida allà on
sigueu.
Article digital aparegut a Catalunya Religió, bloc La Puntada

A baix, article publicat al Diari de Girona, de Josep Cornellà i Canals
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