Agenda 2018
Memòria de la Campanya 2017-2018
i l’Anada i Tornada 2017-2018

versió: 31052018

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
FORMULARI D’INFORME FINAL DELS PROJECTES FINANÇATS
A TRAVÉS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ (FCCD)
INFORMACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE
Número del projecte: P3060
Títol del projecte: AGENDA LLATINOAMERICANA 2018 - CAMPANYA 2017-2018
Localització geogràfica: Catalunya i Illes Balears / Amèrica Llatina
(Panamà, El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba i Nicaragua)
Data inici efectiva del projecte:

01/04/2017 Data finalització del projecte:

Període que abraça aquest informe:

01/04/2017 - 31/05/2018

Data d’elaboració d’aquest informe:

31/05/2018

Import subvencionat pel Fons Català de Cooperació:

31/05/2018

32.727,26 €

Institució / entitat responsable de l’elaboració d’aquest informe:
Comissió de l'Agenda Llatinoamericana mundial (CIF: G17732116 / Registre Assoc.: 4372)
Responsable de l’entitat: Jordi Planas i Bosch
Càrrec: president
Responsable del projecte: Jordi Planas i Bosch
Càrrec dins l’entitat: coordinador
Telèfon particular de contacte: 616 515 210
Correu electrònic: jplanas@solidaries.org
Responsable de l’elaboració de l’informe: Secretaria tècnica (M.M.)
Càrrec dins l’entitat: secretaria
Telèfon entitat de contacte: (0034) 972 219 916 - ext. 5459
Correu electrònic: llatinoamericana@solidaries.org

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
 Formulari imprès de l’Informe final dels projectes subvencionats a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, omplert en català preferentment.

 Un CD/DVD/PDF que inclogui el formulari de l’informe final en format electrònic (word), imatges de l’execució de
l’acció en format digital (jpg o tiff), i tots els annexos i informació complementària.

 Documents que acreditin la transferència de fons a la contrapart local i les operacions de canvi a moneda local
efectuades, per acreditar els tipus de canvis aplicats.

 Certificat per a la presentació de l’informe econòmic de projectes finançats a través del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
CERTIFICAT PER A LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME ECONÒMIC
DE PROJECTES FINANÇATS A TRAVÉS DEL
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (FCCD)
Número, títol i país del projecte:
Número: P3060
Títol: AGENDA LLATINOAMERICANA 2018 - CAMPANYA 2017-2018
Països: Catalunya i Illes Balears
Amèrica Llatina (Panamà, El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba, Brasil i Nicaragua)

El sotasignant, Jordi Planas i Bosch, en qualitat de president de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana mundial
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Jordi Planas i Bosch
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Secretaria tècnica (11-14h; de dilluns a divendres)
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Tel.: (0034) 972 219 916 - ext. 5459
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NIF: G17732116 / Núm. Generalitat registre d'Assoc.: 4372
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Núm. Ajuntament de Girona registre d'Entitats: EH3210
Correu-e: llatinoamericana@solidaries.org
Web: www.llatinoamericana.org
Bloc: www.llatinoamericana.blogspot.com
Anada i Tornada 2018: idayvuelta2018.blogspot.com.es
Anada i Tornada 2017: idayvuelta2017.blogspot.com.es
Anada i Tornada 2016: idayvuelta2016.blogspot.com.es
Twitter: @AgendaLlatinoam / twitter.com/AgendaLlatinoam
Coord'ONG Solidàries: www.solidaries.org
Memòria campanya Agenda 2015:
www.llatinoamericana.org/Memoria2014Agenda2015.pdf
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Descripció del projecte durant el període que cobreix l’informe: evolució del context, mecanismes establerts per
executar el projecte. Què s’ha fet durant el període que cobreix aquest informe...
Com a introducció fraterna, escrivien Pere Casaldàliga i José María Vigil en aquesta edició de l’Agenda 2018,
“IGUALTAT DE GÈNERE: QÜESTIÓ DE JUSTÍCIA I NOVA VISIÓ”, en uns països més, en altres no tant,
aquesta temàtica sacseja amb força i a vegades amb passió l’opinió pública, el diàleg social i fins i tot els debats
parlamentaris i legislatius. És un dels temes del moment: el “gènere”.

No és un problema de les dones, ni tampoc dels homes, sinó dels fonaments mateixos de la nostra conducta
social: aquests models o ‘paradigmes’ sobre els quals, tot i no saber-ho, estem assentats, principis filosòfics,
religiosos, costums, símbols... antics, fins i tot ancestrals...
És la qüestió del “gènere”, aquesta construcció social que ara veiem amb més claredat que no s’ha de confondre
amb la sexualitat, encara que hi estigui molt lligada. La “teoria del gènere” només és un instrument conceptual,
provinent de les ciències socials, que descriu i analitza críticament la construcció sociocultural del patriarcat,
sistema que, estructuralment, assigna menys valor i poder a la dona. Benvingudes siguin totes les eines quan es
tracta d’analitzar multidisciplinàriament els problemes i de cercar-ne la millor solució. És un instrument relativament
nou, i sobretot crític: ha estat elaborat precisament per les víctimes, en un exemple de presa de consciència i de
compromís que ens ajuda a tots a descobrir i analitzar el problema. Sempre hem dit que els oprimits tenen el
“privilegi hermenèutic” d’interpretar i intuir millor d’on vénen les arrels de l’opressió que pateixen, la qual cosa és un
motiu important per atendre’l.
La qüestió de gènere no deixa ningú indiferent. Toca fibres íntimes de la nostra psicologia i de la nostra
consciència sexual i de vida familiar. Commou també els fonaments de les esglésies, que potser han estat massa
temps d’esquenes a aquesta problemàtica, assentades damunt d’un antifeminisme i antisexualisme inconscient,
que venien dins del “paquet filosòfic” (aliè, platònic sobretot, de menyspreu al cos) propi de la cultura occidental.
Hauríem d’haver-lo afrontat ja fa temps, i l’ha d’afrontar tothom ja. La nostra Agenda també vol aportar-hi el seu
granet de sorra, des de la metodologia de l’educació popular: ha de ser possible dialogar, descobrir els
condicionaments ocults, afrontar-los amb humilitat, obrir-nos al canvi, sense per això perdre l’equilibri.
En primer lloc cal reconèixer la desigualtat inveterada a la qual s’ha sotmès mil·lenàriament la dona,
l’antifeminisme de bona part del patrimoni simbòlic occidental judeocristià, tradicionalment androcèntric, així com la
complexitat de les nostres identitats, més enllà d’allò simplement biològic dual.
La igualtat és un dret humà, i ja vam dedicar l’Agenda de fa dos anys al tema de la desigualtat econòmica. Doncs
bé, la “igualtat de gènere” també és un dret humà fonamental. No necessita ser “igualitarisme”, no ha de ser-ho;
pot ser equitat, en al·lusió sobretot a les mesures de “discriminació positiva” que siguin necessàries en un
determinat moment social per reconduir-nos a la igualtat, una igualtat que no és pas un dret aïllat o abstracte, sinó
que inclou el dret a la dignitat, a les oportunitats socials, al respecte, al treball, al mateix sou...
La igualtat de gènere és qüestió de justícia, i com a tal, és innegociable, i ha de ser universal. No cal ser dona, o
tenir una identitat sexual determinada, per assumir aquesta bandera: tot ésser humà ha de fer-se seva la causa de
la igualtat de gènere.
Qualificar la teoria de gènere com a “ideologia” és en realitat un intent de pervertir gratuïtament tota una nova
comprensió dels drets humans que està madurant en la consciència de la humanitat i que exigeix noves relacions
socials; anomenar-la “ideologia” per intentar reduir la seva veritat i la seva justícia, és una coneguda tracamanya
ideològica. Amb l’Evangeli a la mà, ens atrevim a dir que qualsevol discurs religiós que justifiqui la inferiorització de
la dona o qualsevol altra injustícia de gènere, actua com a ideologia de gènere.
En el fons, la igualtat de gènere es correspon amb una nova visió, que se’ns imposa després de l’estudi i la revisió
curosa dels paradigmes, mites, filosofies... que arrosseguem acumuladament des d’èpoques ancestrals... És un
període de diversos mil·lennis el que ara està concloent. El canvi de visió que està en marxa és profund, i ha de
ser acollit amb un sentit tant crític com positiu i participatiu.
Estiguem a l’alçada d’aquest moment històric. No deixa d’haver-hi perills, i sempre són possibles les exageracions,
per això mateix hem de fer-nos presents en el debat social, per contribuir a la construcció d’una justícia social
plena i al respecte dels drets humans de totes les persones, sense distinció per la seva condició sexual.
Efectivament, és qüestió de justícia i de nova visió.
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L'Agenda Llatinoamericana mundial és un projecte editorial i solidari nascut el 1992 a iniciativa a Catalunya- de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, de la Coordinadora d'ONG Solidàries
de les comarques gironines i l'Alt Maresme, impulsat pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (FCCD), en conveni amb l'Ajuntament de Girona en el marc del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació de la ciutat de Girona i que rep en aquesta edició 2018 de
la Campanya 2017-2018 el suport de (per ordre alfabètic) l’Aj. Arbúcies, Aj. Blanes, Aj. Calella de
la Costa, Aj. Castelldefels, Aj. Cellera de Ter, Aj. Celrà, Aj. Girona, Aj. Malgrat de Mar, Aj. Mataró,
Aj. Reus, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. Santa Perpètua de Mogoda, Aj. Torroella de Montgrí
i la Diputació Girona/Dipsalut.
Pel que fa a l'edició de l'Agenda Llatinoamericana mundial 2018 s'han distribuït, aquesta Campanya 2017-2018
a únicament a Catalunya i Balears, un total de 2.500 exemplars impresos en català (editats per la Comissió) i
188 en castellà (editats pel Comitè Oscar Romero d'Aragó): un total, doncs, de 2.688 Agenda Llatinoamericana
Mundial solidàries distribuïdes a Catalunya i Balears; a banda, cal sumar les diverses edicions llatines en castellà i
portuguès difoses a tota Llatinoamèrica: més de 4.500 Agenda Latinoamericana Mundial...
L’evolució de l’Agenda ha portat a la creació d’altres materials per reforçar el missatge en línies i públics diversos.
Aquests materials han estat creats per la Comissió i, alguns d’ells, han estat assumits i distribuïts també en altres
països. L’edició del material es fa quan s’esgota i no cada any és necessari fer-ne una nova edició. El material es
distribueix a través de les entitats, ajuntaments, llibreries i escoles:
... així cal sumar a l’Agenda anual: 3.500 Punts de llibre del Calendari solidari 2018, 1.800 pòsters del
Calendari Solidari 2018 que s’editen en català amb 12 efemèrides mensuals; el conte de l’Agenda “L’Agenda de
don Paulo”; el documental en DVD “15 anys de re-evolució”; els Mapes de la Vergonya i el nou Mapa Peters del
revis 2017-2018 amb les darreres dades del PNUD; el DVD “L’excusa”, programa documental de 14 capítols de 13
minuts cada un que ha estat premiat en diversos certàmens i molt valorat en les escoles i els centres de recursos
pedagògics (CRP) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya...

El desenvolupament de la Campanya a Catalunya i Balears el porten a terme els membres de la Comissió de
l’Agenda a Catalunya, que tradueix i edita l’Agenda que arriba en castellà des de Llatinoamèrica. També idea i
coordina la distribució d’altres materials, també editats a Catalunya. La Comissió té la Permanent (nom intern que
rep la Junta de l'associació) que es reuneix un cop al mes. Durant l’any es fan trobades obertes i assemblees per a
tots els col·laboradors i simpatitzants per avaluar d'una manera continuada la campanya en curs, crear noves línies
d’actuació i avançar en la suma de sinergies amb altres col·lectius ciutadans.
En contacte amb entitats i persones de tots els països catalans, la Comissió organitza presentacions anuals de
l'Agenda entre -bàsicament- els mesos d'octubre i gener/febrer de l'any en curs.
La seu física de la Comissió és a la ciutat de Girona (Gironès), a l'Espai de Solidaritat i Cooperació, del Carrer del
Mestre Francesc Civil, 3 -en conveni amb el CeDRe i l'Ajuntament de Girona.
La distribució i les presentacions de l’Agenda i dels altres materials són coordinades per diverses entitats locals
(ONG, parròquies, xarxes ciutadanes); la Campanya ha assolit així la seva vocació dinamitzadora i de creació i
manteniment de les xarxes locals existents.
En la campanya 2017-2018 també s'ha comptat amb la col·laboració d’ajuntaments i altres institucions
governamentals en la distribució, preparació de presentacions i en la Campanya d’Anada i Tornada. Les llibreries
també són un punt de referència que la Comissió utilitza per a la distribució i difusió.
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Descripció de la intervenció
Objectius i resultats
Objectiu general: Consolidar l'Agenda Llatinoamericana mundial i la seva Campanya 2017-2018 a
Catalunya i Illes Balears i a l'Amèrica Llatina com una eina amb voluntat de transformar el món
Indicadors previstos de l’objectiu general:
Fonts de verificació:
Agendes en català i castellà editades en Catalunya
i Aragó distribuïdes; nombre de presentacions
realitzades a Catalunya, Illes Balears i a
Llatinoamèrica (Panamà, El Salvador, Hondures,
Guatemala, Cuba, Nicaragua, Brasil, etc.)

Memòria narrativa de la Campanya 20172018 - Agenda 2018 i de l’Anada i Tornada
2018 (format PDF amb fotos i altres materials
gràfics), al web de l’Agenda (català i
castellà). www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i el Twitter:
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Objectiu específic: Fer més present la Campanya a tot el territori del principat català i les illes
Balears; s'estableixen relacions amb diverses assoc. de Catalunya i Balears, i institucions
Indicadors previstos:
Fonts de verificació:
Les presentacions a Catalunya i fora del territori
català es mantenen. Les associacions responen
i es mobilitzen durant la campanya per fer
presentacions. Les associacions responen i
assisteixen a les jornades anuals que organitza
la Comissió, com la Jornada de Debat de Salt,
l'Assemblea anual del CeDRe o la presentació
oficial inicial de l'Agenda per les Fires de Sant
Narcís a Girona (divendres novembre 2017)

Memòria narrativa de la Campanya 2017-2018
- Agenda 2018 i de l’Anada i Tornada 2018
(format PDF amb fotos i altres materials
gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i el Twitter:
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Resultat esperat: Es mantenen el nombre i qualitat de les presentacions i debats; i s'augmenten
a Catalunya i Illes Balears; i s’afegeixen presentacions fora de les comarques gironines
Objectiu específic: Creat el material pedagògic per distribuir-lo i treballar-lo durant la Campanya
Indicadors previstos:
Objectius assolits:
Fonts de verificació:
S'ha fet el nou Calendari
Solidari 2018, juntament
amb el Punt de llibre
2018 que s'insereix a
totes les Agendes
llatinoamericanes
distribuïdes en català i,
també, en castellà

Material editat:
presència de nuclis
de treball dels temes
de l'Agenda a
diferents àmbits:
universitat, escoles,
centres cívics,
biblioteques, ONG,
parròquies,
ajuntaments,
consells municipals,
Centres Recursos
Pedagògics (CRP)...

Memòria narrativa de la Campanya 2017-2018
- Agenda 2018 i de l’Anada i Tornada 2018
(format PDF amb fotos i altres materials
gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i el Twitter:
https://twitter.com/AgendaLlatinoam
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Objectiu específic: Manteniment del suport web i la gestió de les tecnologies 2.0 per impulsar els
materials pedagògics digitalment, a través de la pàgina web (creada el 2016 per al 25 aniversari),
dels blocs de l'Agenda, de Twitter, de la Wikipèdia
Objectius assolits:
Fonts de verificació:
Cinc eines digitals plenament actualitzades al
servei de l'Agenda Llatinoamericana Mundial:
Web: www.llatinoamericana.org (cat. i cast.)
Bloc informatiu i de notícies llatines:
www.llatinoamericana.blogspot.com
Bloc de l’Anada i Tornada 2017:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es

Memòria narrativa de la Campanya 2017-2018
- Agenda 2018 i de l’Anada i Tornada 2018
(format PDF amb fotos i altres materials
gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i el Twitter:
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Twitter: @AgendaLlatinoam
twitter.com/AgendaLlatinoam
Resultat esperat: els materials i totes les informacions que es desprenen de la Campanya arriben
al màxim nombre de persones, mantenir una ferma xarxa de contactes a internet que segueixin la
pàgina web, el Bloc de notícies de l’Agenda, el Twitter, el Bloc de l’Anada i Tornada 2017-2018...

Activitats previstes i grau de compliment
Activitat: Edició i distribució de l’Agenda Llatinoamericana mundial 2018 en català i en castellà i
els seus materials complementaris a l’Amèrica Llatina, a Catalunya i les Illes Balears
Gravació i edició del material videogràfic de la presentació de l'Agenda i del material de suport
per a televisions (anuncis per a premsa en paper i difusió)
Descripció de l’acció realitzada i observacions: La descrita
Activitat: Seguiment de la Campanya Agenda Llatinoamericana mundial 2018
Descripció de l’acció realitzada i observacions: Presentacions a Catalunya, Balears i Amèrica
Llatina (Panamà, El Salvador, Hondures, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Brasil, etc.), tallers,
xerrades, conferències, cine fòrums, participació a fires, seguiment tècnic, assembles mensuals,
assembles d’inici i final de campanya, activisme a les xarxes socials, etc.
Activitat: Difusió i creació dels materials pedagògics editats per la Comissió de l'Agenda
Descripció de l’acció realitzada i observacions: Distribució i edició de 1.800 Calendaris
Solidaris 2018 i 3.500 Punts de llibre 2018; i dels materials que ja existeixen i se segueixen
distribuint, com L’Agenda de Don Paulo (en català i en castellà), el Mapa de Peters del revés
2017-2018 amb les dades publicades pel PNUD per una mirada més justa del món (català i
castellà), El darrer discurs de Charles Chaplin (català), l'opuscle Carta a la Terra amb textos de
Pere Casaldàliga, el llibre Com salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan Surroca, el DVD
dels 15 Anys de Re-Evolució (edició en català i castellà), l’exposició itinerant de la història de
l’Agenda Eina de formació i de transformació, el CD amb textos de l’Agenda Llatinoamerican@
escúchate (castellà i català), el llibre Antologia dels 20 anys de l'Agenda (edició en castellà, en
català i una de pròpia sobre Nicaragua), el llibre (digital i imprimible) Orientacions Pedagògiques
i Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la guia pedagògica que
l’acompanya, el Recull d'articles publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el documental Anada i
Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica...
Activitat: L'Agenda Llatinoamericana 2.0: les eines de sempre i les noves eines digitals
Descripció de l’acció realitzada i observacions:
Bloc de l’Agenda Llatinoamericana (català i castellà): des que es va fer la proposta d'enllaçar
amb el Facebook Llatinoamericana, han augmentat significativament, tant les notícies, com les
pàgines visitades:
Continuem publicant notícies d’actualitat i mundials (abans ens limitàvem a Llatinoamèrica)
Continuem ampliant les notícies generals de Llatinoamèrica en detriment de les notícies de cada
país
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Wikipedia (castellano): cada año, la Agenda Latinoamericana disponibiliza en internet una página
especial de información y materiales complementarios, donde ofrece materiales... Por iniciativa
de Pedro Casaldàliga, desde la plataforma de la Agenda Latinoamericana se formó la
«Irmandade dos Mártires da Caminhada», que alimenta, en contacto estrecho con la Agenda, un
activo blog sobre los Mártires latino-americanos/as (en portugués) que aporta referencias
biográficas e históricas sobre los mártires latinoamericanos más recordados
Memòria narrativa de la Campanya 2017-2018 - Agenda 2018 i de l’Anada i Tornada 2018
(format PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de l’Agenda (català i castellà).
www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i el Twitter:
https://twitter.com/AgendaLlatinoam
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Objectius assolits
S'ha continuat editant i distribuint -aquí: Catalunya i Balears- el Calendari Solidari 2017 (1.800 exemplars) i el Punt de
llibre 2017 (2.800 exemplars); i els materials que ja existeixen i se segueixen distribuint, com L’Agenda de Don Paulo
(en català i en castellà), el nou (PNUD, 2017-2018) Mapa de Peters del revés per a una mirada més justa del món
(català), El darrer discurs de Charles Chaplin (català), l'opuscle Carta a la Terra amb textos de Pere Casaldàliga, el
llibre Com salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan Surroca, el DVD dels 15 Anys de Re-Evolució (edició en
català i castellà), l’exposició itinerant de la història de l’Agenda Eina de formació i de transformació, el CD amb textos
de l’Agenda Llatinoamerican@ escúchate (castellà i català), el llibre Antologia dels 20 anys de l'Agenda (edició en
castellà, en català i una de pròpia sobre Nicaragua), el llibre (digital i imprimible) Orientacions Pedagògiques i
Recursos Didàctics, la sèrie documental (CD) L’Excusa amb la guia pedagògica que l’acompanya, el Recull d'articles
publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el documental Anada i Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica...
Recursos de l’Agenda
- La pàgina d’informació i materials complementaris de l’Agenda: latinoamericana.org/2018/info
Tot el que no cap en aquest llibre de paper, però que l’Agenda també t’ofereix per treballar el tema d’enguany.
- L’arxiu digital de l’Agenda, en castellà, portuguès i català: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Els textos dels 27 anys de l’Agenda, organitzats per temes, autor, títol... a disposició pública permanent.
- La col·lecció digital de les Agendes aparegudes des de 1992: latinoamericana.org/digital
Pots col·leccionar totes les Agendes aparegudes aquests anys, en format digital, per a la teva biblioteca-e.
- La col·lecció «Temps Axial»: tiempoaxial.org i els «Serveis Koinonia»: servicioskoinonia.org
El tema del “gènere” és al carrer, arreu del continent llatinoamericà, a la societat civil, a l’opinió pública, i fins i tot en
les Esglésies. La nostra Agenda no podia deixar d’abordar el tema d’una manera detinguda. Sempre vam tenir la
preocupació de considerar la dimensió femenina, i en totes les temàtiques vam introduir cada any punts de vista amb
una perspectiva feminista. Però sentíem la necessitat d’abordar-lo d’una manera explícita i monogràfica, una Agenda
expressament sobre la dona.
Però, mirant de prop, ha resultat que la temàtica feminista és molt àmplia. De seguida va semblar que el tema ja no
podia ser “la dona”: el tema també és la perspectiva de gènere, les relacions de gènere, la crítica al patriarcat instal·lat
en una societat que genera estructuralment desigualtat, submissió i violència contra les dones.
Tot i que aquesta temàtica hagi estat marginada mil·lenàriament com a “afer de dones”, no ho és: més aviat és un
afer de justícia estructural i sistèmica, que afecta els drets humans de les dones i de moltes persones discriminades
per la seva condició de gènere o sexual. És un tema d’opressió/alliberament, una dimensió per a la qual la nostra
espiritualitat o talant llatinoamericà de l’alliberament, sempre ha tingut una sensibilitat especial, i que en aquesta
ocasió torna a reprendre la seva inspiració originària. Es tracta en realitat d’una problemàtica tan profunda com
mil·lenària, fet pel qual abordar-la ve a ser una revolució radical i global. És una revolució pendent, i urgent, que volem
ajudar a dur a terme, mà a mà amb tantes dones i homes que ja porten anys i panys en la lluita per aquesta utopia.
I aquí estem doncs, un any més, a la cresta de la problemàtica més debatuda en cada moment en el continent
llatinoamericà, intentant acompanyar el debat des de la metodologia de l’educació popular, convocant les millors
firmes –sobretot femenines aquesta vegada, i en tot cas feministes– per tal que facin la seva aportació a la reflexió
continental –i més enllà del continent– ajudant-nos a pensar en profunditat, per arribar a un millor i més eficaç actuar.
Segons el nostre inveterat mètode llatinoamericà, partim de la realitat, aquesta vegada amb un VEURE/RECORDAR
que incorpora la lluita històrica de les dones. En el JUTJAR/SOMIAR prenem les aigües des de molt enlaire, des de
les implicacions fins i tot filosòfiques; recollim la història de la teoria feminista, la “ideologia de gènere”, el debat sobre
el sexe fort, les masculinitats, la influència de les creences religioses, el patriarcat... i categoritzem els drets de les
dones com a drets humans.
Es varen abordar les polítiques públiques amb enfocament de gènere, la democràcia paritària, la necessària
incorporació dels homes a les tasques de cura, la visió de la dona indígena i la dona negra, la pràctica de la teologia
feminista en la història, la creació d’observatoris de gènere... i, també enguany, uns llibres digitals disponibles
recomanats, per treballar el tema en el grup, la comunitat o l’estudi personal. El tema “gènere” implica moltes altres
realitats humanes, molt importants, que no hem inclòs aquí; el grup de treball els podrà estudiar. Hem d’agrair aquesta
vegada la col·laboració “sororal” (és el femení de “fraternal”) de tantes dones, feministes militants, lluitadores
convençudes, d’arreu del continent, que ens han ajudat, no només amb la seva aportació escrita, sinó amb la seva
orientació, el seu consell, i fins i tot la seva correcció... més que fraterna: sororal. Sense la seva col·laboració,
senzillament, no hauria estat possible aquesta edició 2018.
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Ús pedagògic de l’Agenda
A més de ser per a ús personal, aquesta Agenda està pensada com un instrument pedagògic per a comunicadors,
educadors populars, agents de pastoral, animadors de grups, militants... Els textos són sempre breus i àgils,
presentats sota el concepte pedagògic de la “pàgina-cartell”, pensada i diagramada de manera que, fotocopiada
directament, es pugui repartir com a “material de treball” a l’escola, a la reunió de grup, a l’alfabetització d’adults... o
exposada en el taulell d’anuncis. També, perquè aquests textos es puguin transcriure al butlletí de l’associació o a la
revista del lloc. La presentació dels textos es regeix per un criteri “econòmic” que sacrifica una possible estètica
d’espais blancs i il·lustracions en favor d’un volum de missatge més gran. La manca de més espais blancs per
anotacions (per poder mantenir el preu popular) es pot substituir afegint-hi pàgines adhesives. També se li pot afegir
una cinta com a registre, i anar retallant el cantó del full de cada dia per tenir una localització instantània de la
setmana en transcurs.
Ecumenisme
Aquesta agenda es regeix per un “ecumenisme de suma”, no “de resta”. Per això no elimina allò propi dels catòlics ni
el que és específic dels protestants, sinó que ho reuneix. Així, en el “santoral” les commemoracions protestants s’han
“sumat” a les catòliques. Quan no coincideixen, la protestant va en cursiva. Per exemple, l’apòstol Pere l’Església
catòlica el celebra el 22 de febrer (“la càtedra de Pere”), i les Esglésies protestants ho fan el 18 de gener (“la
confessió de Pere”); les diferències es poden distingir tipogràficament. Gentilment, el bisbe luterà Kent Mahler ens va
presentar en aquestes pàgines, en una edició anterior, els “sants protestants”. L’Agenda és aconfessional i, sobretot,
macroecumènica: s’emmarca en aquest món de referències, creences, valors i utopies comú als Pobles i homes i
dones de bona voluntat, que els cristians anomenem “Regne” –la Utopia de Jesús, però que compartim amb tothom
en una recerca fraterna i humilment servicial.
Una Agenda no lucrativa
A molts països aquesta Agenda l’editen organismes i entitats populars, institucions sense ànims de lucre, que
destinen els beneficis que obtenen de la venda de l’Agenda als seus objectius de servei popular o de solidaritat.
Aquests centres fan constar el caràcter no lucratiu a l’edició corresponent. En qualsevol cas, l’Agenda
Llatinoamericana com a tal, en la seva coordinació central, també és una iniciativa no lucrativa, que va néixer i es va
desenvolupar sense l’ajuda de cap agència. Els ingressos generats per l’Agenda, després de retribuir adequadament
l’esforç de les firmes que hi escriuen, es dediquen a obres de comunicació popular alternativa i de solidaritat
internacional. Els “Serveis Koinonia”, atesos permanentment i en millora constant, d’accés mundial gratuït, la
Col·lecció “Temps Axial”, i alguns dels premis finançats per l’Agenda, en són els casos més coneguts.
Una Agenda col·lectiva...
Aquesta és una obra col·lectiva. Deu la seva existència i la seva xarxa a la col·laboració generosa d’un sens nombre
d’entusiastes. Per això ha recorregut aquest camí i avui és el que és. I vol continuar essent... una “obra col·lectiva, un
patrimoni comunitari, un anuari antològic de la memòria i l’esperança del continent espiritual...”.

Activitats realitzades en suport a l'edició i difusió a Llatinoamèrica
Fonts de verificació: Informes locals, redactats per les contraparts a la Memòria narrativa de la Campanya 20172018 - Agenda 2018 i de l’Anada i Tornada 2018 (format PDF amb fotos i altres materials gràfics), al web de l’Agenda
(català i castellà). www.llatinoamericana.org
i al bloc de l’Agenda (català i castellà):
www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al bloc de l’Anada i Tornada:
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
i el Twitter:
https://twitter.com/AgendaLlatinoam

Històric d’actes de presentacions a Catalunya i rodalies (pàgines següents)

COMISSIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL

Inici
Home
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Països Catalans

Anada i Tornada

HISTÒRIC D'ACTES

Llatinoamèrica

< Tornar

Xerrada: La lluita per la igualtat de gènere a l'Amèrica Llatina
DATA: dilluns 9 d'abril
HORA: 19 hores
LLOC: Casa de Cultura de Girona

Mat

Arxius d

Homenatge Pep Claparols
DATA: 24 de gener
HORA: 20.30 hores
LLOC:La Cate (Figueres)
Exposició de dibuixos de Pep Claparols del 15 al 28
de gener a La Cate.

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Llagostera
DATA: 19 de gener
HORA: 20 hores
LLOC: Local Social de la Caixa (carrer Consellers,12)

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana
2018 a Llagostera

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Banyoles
DATA: 19 de gener
HORA: 20 hores
LLOC: Can Butinyà-Botiga de Comerç Just

Entrevista a Jordi Planas a Ràdio Ona Malgrat.
Copiar i enganxar al navegador

Més informació:

malgratcomunicacio.cat/index.php?cont=not&id=4681
Arxius adjunts relacionats:

Entrevista a Jordi Planas a Ràdio Ona Malgrat.

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Malgrat de
Mar
DATA: 29 de desembre
HORA: 18 hores
LLOC: Biblioteca La Cooperativa

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Calella
DATA: 16 de desembre
HORA: 12 hores
LLOC: Biblioteca Can Salvador de la Plaça

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Palafrugell
DATA: 15 de desembre
HORA: 18 hores
LLOC: Biblioteca de Palafrugell

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Reus
DATA: 12 de desembre
HORA: 19:30 hores
LLOC: Sala d'actes del Casal de les Dones de Reus

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Lloret
DATA: 12 de desembre
HORA: 20 hores
LLOC: Sala Polivalent de la Casa de Cultura de Lloret

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Avinyonet de
Puigventós
DATA: 11 de desembre
HORA: 20.15 hores
LLOC: Biblioteca d'Avinyonet de Puigventós

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a La Selva del
Camp
DATA:10 de desembre
HORA:19 hores
LLOC: Santa Llúcia (carrer Hospital 13)

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a La Selva del
Camp

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 al Centre Cívic
Pla de Palau de Girona
DATA: 5 de desembre
HORA: 17:30 hores
LLOC: Centre Cívic Pla de Palau de Girona (carrer Saragossa, 27 )

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Arbúcies

DATA: 1 de desembre
HORA: 20 hores
LLOC: Can Delfí

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Torroella de
Montgrí
DATA: 24 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Casa Pastors de Torroella de Montgrí

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Quart
DATA: 24 de novembre
HORA: hores
LLOC. Sala de lectura Miquel Pairolí de
Quart

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Alaró
DATA: 24 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Teatre d'Alaró

Presentació de l'Agenda 2018 a Salt
DATA: 23 de novembre
HORA: 20 hores
LLOC: Biblioteca Pública Iu Bohigas

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda 2018 a Salt

Presentació de l'Agenda 2018 a Barcelona
DATA; 23 de novembre
HORA: 19 hores
LLOC: Sala Pere Casaldàliga -Llibreria Claret

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda 2018 a Barcelona

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Palamós
DATA: 23 de novembre
HORA:19 hores
LLOC:Sala de Plens de l'Ajuntament de Palamós

Presentació de l'Agenda 2018 a la Fundació Valvi
DATA: 20 de novembre
HORA:19 hores
LLOC: Sala Miquel Martí i Pol, Fundació Valvi

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda 2018 a la Fundació Valvi

Presentació de l'Agenda 2018 a Cervera
DATA: 18 de novembre
HORA: 18 hores
LLOC: Sala Francesc Buireu, Casal Cívic de Cervera

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda 2018 a Cervera

Presentació de l'Agenda 2018 a Riudellots de la Selva
DATA:17 de novembre
HORA:20 hores
LLOC: Sala Polivalent de l'Ajuntament

Presentació de l'Agenda 2018 a Badalona
DATA: 16 de novembre
HORA: 18.30 hores
LLOC: Casal de la Solidaritat de Badalona - Can Pepus

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda 2018 a Badalona

Presentació de l'Agenda 2018 a Blanes
DATA: 14 de novembre
HORA: 18.30 hores
LLOC: Biblioteca Comarcal

Presentació de l'Agenda 2018 a Figueres
DATA: 10 de novembre
HORA:20 hores
LLOC:Casino Menestral

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda 2018 a Figueres

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Figueres
DATA:10 de novembre
HORA:20 hores
LLOC: Casino Menestral (carrer poeta Marquina,2, Figueres)

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Figueres

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Sabadell
DATA: 7 de novembre
HORA: 19 hores
LLOC: Auditori de la Parròquia de la Puríssima de
Sabadell

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Girona
DATA: 3 de novembre
HORA: 19.30 hores
LLOC: Centre Cívic Sant Narcís (Plaça de l'Assumpció)

Projecció de la pel·lícula Ni diós, ni patrón, ni marido
DATA: 31 d'octubre
HORA: 20.30 hores
LLOC: Cinema Truffaut

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Mataró
DATA:16 d'octubre
HORA:19.30 hores
LLOC:Sala d'actes de la Fundació Iluro

Arxius adjunts relacionats:

Presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2018 a Mataró

Jornada de reflexió-debat de l'Agenda Llatinoamericana 2018
DATA: 23 de setembre
HORA: 9.45 hores
LLOC: Parc Hospitalari Martí i Julià, Salt

Visita del Padre Melo a Girona
Els dies 21 i 22 de maig, el líder opositor d'Hondures,
conegut coma Padre Melo visitarà la ciutat de Girona,
on durà a terme diferents activitats. Podeu veure el
programa d'activitats en el document adjunt

Arxius adjunts relacionats:

Visita del Padre Melo a Girona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Descripció del suport a la difusió de l’Agenda 2018 a altres països

El suport que es dona a l’edició de l’Agenda a diversos països de Llatinoamèrica (Panamà, El Salvador, Hondures,
Guatemala, Cuba, Nicaragua); la feina que justifica les transferències econòmiques que a les contraparts
locals/nacionals:
Des de la Comissió Agenda Llatinoamericana es dona suport a l'edició i difusió de l'Agenda des de diverses
perspectives: la sensibilització imprescindible aquí (Catalunya i Balears), és una de les primeres i fundacionals de la
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Comissió; i -també- el suport logístic i econòmic a les contraparts en el territori llatinoamericà (Panamà, El Salvador,
Hondures, Guatemala, Cuba, Nicaragua i Brasil –aquest darrer país, sense aportació econòmica-).
La tasca, consolidada en aquests més de 28 anys, comença amb la presentació de les propostes per part de les
entitats, ONG, col·lectius dels països amb els que es mantenen relacions d'Anada i Tornada (un dels objectius i
projectes de la Comissió catalana); aquestes propostes per a la Campanya en curs són valorades per la Permanent
de la Comissió i, tot seguit, s'acorda el seguiment que cal fer-ne, depenent del territori i la proposta d'activitats
locals/nacionals que, indefectiblement, inclou el suport a l'edició en castellà (Panamà, El Salvador, Hondures,
Guatemala, Cuba i Nicaragua) o portuguès (Brasil) de l'Agenda 2018.
Els costos de les impremtes locals/nacionals i dels materials pedagògics i de suport a la difusió que calen per
desenvolupar la Campanya 2017-2018 per a que aquesta tingui la incidència desitjada, són la justa correspondència
econòmica de les aportacions realitzades des de la Comissió Agenda Llatinoamericana, via transferència bancària
internacional estàndard.

Ens ho diuen en els seus informes de la Campanya 2017-2018
les entitats agermanades amb la causa de la solidaritat:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Guatemala
Comisión de la Agenda Latinoamericana para Guatemala

AGENDA LATINOAMERICANA
COMISION DE LA AGENDA
LATINOAMERICANA PARA GUATEMALA
Telefonos: 42928670 y 5244-9206
cagendalatiguatemala@gmail.com

BREVE INFORME DE CAMPANA: PROMOCI6N, EDICI6N Y DISTRIBUCI6N DE LA AGENDA
LATINOAMERICANA MUNDIAL 2018 "IGUALDAD DE GENERO"

PROMOCION: La campafia es de uso permanente, ya que siempre se utilizan todos los
canales a los que asistimos, (foros, reuniones eclesiales, manifestaciones, etc.) pues
debido a Ia coyuntura de nuestro pals el mensaje de Ia Agenda y de los materiales
adicionales (Mapa de Ia Verguenza, Cartillas, etc.) es siempre pertinente y necesario. En
este ano en particular nuestro trabajo fue mas difkil debido a que el grupo "Pro -Vida",
(allegados a un sector de Ia Conferencia Episcopal Guatemalteca) vet6 Ia distribuci6n de Ia
Agenda en ambitos Eclesiales; significando para nuestro trabajo de distribuci6n y
promoci6n un redoble de esfuerzos.

EDICION: Para este afio 2018, como en afios anteriores, se conto con Ia valiosa
colaboraci6n econ6mica de Ia "COMISSIO AGENDA LLATINOAMERICANA" Y LA CAMPANA
"IDA Y VUELATA"; el total aportado fue de $1,475.00. Los siguientes son los materiales
que se editaron:

CANTIDAD

1000

MATERIAL
AGENDA LOMO
PEGADO

PRECIO UNITARlO

PRECIO TOTAL

Q.16.28 ($2.31

0.16,280.00
($2,310.00 incluido

incluido impuestos)

impuestos)

1000

AGENDA LOMO CON
ESPIRAL

Q.19.00 ($2.70
incluido impuestos)

Q.19,000.00
($2,700.00 incluido
impuestos)

3000 (2000 Para
Guatemala y 1000
Donados a Ia
Agenda de
Honduras)
3000 (2000 Para
Guatemala y 1000
Donados a Ia
Agenda de
Honduras)

SEPARADORES
"IGUALDAD DE
GENERO"

Q.O.SS ($0.08

Q.1650.00 ($240.00

incluido impuestos)

incluido impuestos)

Calendario Maya

Q 1.45 c/u ($0.021)

0.4,350.00 ($630.00

(incluido en Ia agenda)

incluido impuestos)

1000

Mapa de Ia
Verguenza

0.2.50 c/u ($0.35)

3

Mantas
Promocionales

Q.lSO.OO ($20.4
incluido impuestos)

TOTAL:Q.2,500.00
($.350.00 incluido
impuestos)
Q.450.00 ($61.2
incluido impuestos)

TOTAL: Q.44,230.00 ($6,273.00 lncluido impuestos)

Para Ia revision, edici6n, diseiio, distribuci6n, promoci6n y trabajo de socializaci6n de los
materiales de Ia Agenda Latinoamericana 2,018, nuestro equipo de trabajo aport6 un total de al
menos 600 horas efectivas de labor; siendo estas un total cuantificable de Q.9,000.00
($1,276.00).

DISTRIBUCION: La distribuci6n se ha llevado a cabo en diferentes niveles: Individual (Personas
colaboradoras lndividuales que ayudan a distribuirlas), Parroquias, ONG's, Librerias, Autores de
Artfculos, lnstituciones Educativas, Como muestra a nivel promocional y Donaciones.

PERSONAS INDIVUIDUALES

•
•

•
•
•
PARROQUIAS

ONG's

CLAUDIA MONICA REYES
ANTONIO GARCIA
PEDRO IXCHOP
Parroquia de Ciudad Peronia

•

AVE (Audio Visua~es Educativos)

•

•
•

•

AUTORES DE LA AGENDA (Artfculos de
Guatemala

ARMANDO ALVARADO

•
•
•
•
•

•

Librerfas

DEBORA DtAS

•
•

•
•
•
•
•

Parroquia El Carmelo
Parroquia San Antonio
Parroquia Sta. Marfa de Jesus
Pastoral de Ia Primera lnfancia
(Arquidi6cesis de Guatemala)
UNAMG
CALAS
UDEFEGUA
CONFREGUA

Joe Guatemala
RED PAZ
LIBRERfA ANGEL DE MARfA
LIBRERfA LOYOLA
LIBRERfA CONFERENCIA EPISCOPAL
CASA DEL LIBRO
GUSTAVO VELA
GUISELA LOPEZ

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

•
•
•

•
MUESTRA PROMOCIONAL

•
•
•

•
•

•
•

DONACIONES

•

•
•

Colaboradora

DORILEE VASQUEZ ARREDONDO
Colaboradora

FEY ALEGRIA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACION DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA
ESCUELA DE FORMACION DE
PROFESORES DE ENSENANZA MEDIA
(EFPEN) DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA MONS. GERARDI
DIFERENTES FACULTADES, ESCUELAS
E INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIFERENTES ONG's:
FUNDACION SOBREVIVIENTES,
ICCPG,
ECAP,
CALDH,
CONFERENCIA EPISCOPAL DE
GUATEMALA
CALAS

Fe y Alegria Guatemala
INSTUTO UNIVERSITARIO DE LA
MUJER -USAC-

Colaborador

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Cuba
Sayonara Tamayo Arjona
Coordinadora de Comunicación y Solidaridad del CMMLK y la Editorial Caminos
Comisión de la Agenda Latinoamericana en Cuba

Como cada año, el Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. acogió la realización de la Agenda Latinoamericana de
2018 con el tema Igualdad de Género. Para ello contamos con el apoyo de la Comissió de la Agenda Latinoamericana
de Girona, Catalunya, el Centro Oscar Arnulfo Romero, y el resto fue realizado con fondos propios del CMMLK. Con
tales contribuciones logramos imprimir un total de 1000 ejemplares, cuya distribución comenzó a partir del mes de
enero, debido a demoras en la impresión por gestiones para el completamiento de los fondos necesarios. Además de
la Agenda, fueron elaborados y reproducidos productos didácticos como marcadores que también han sido usados.
La acción más importante de las presentaciones de la Agenda ocurrió durante la Feria Internacional del Libro de La
Habana como parte de una acción de incidencia pública dedicada a América Latina con una gran acogida de público
de diversas edades y género. (Ver Fotos Anexas y Videos en los enlaces que siguen debajo):
https://www.facebook.com/MartinLutherKing30/videos/1128986653903993
https://www.facebook.com/MartinLutherKing30/videos/1135677823234876
Desde Marzo hasta Mayo se realiza la Feria del Libro en todo el país y miembros de nuestras Redes realizan ventas y
presentaciones en 21 territorios. En cada uno de ellos se encuentra la Agenda y algunos realizarán presentaciones
como Matanzas y Pinar del Río, el próximo 15 de marzo.
La Agenda Latinoamericana 2018 ha sido distribuida en las siguientes organizaciones e instituciones cubanas:
Red de Educadores Populares, Red Ecuménica Fe por Cuba, Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr., Centro
Oscar A. Romero, Movimiento Estudiantil Cristiano, Ministerio de Cultura, Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del PCC, Ministerio de Relaciones Exteriores, Articulación
Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA-Capítulo Cubano, Instituto Internacional del Periodismo José
Martí, Unión de Periodistas de Cuba, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Asociación Cubana de Naciones
Unidas, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales, Centro Nacional de Educación Sexual, CIERIC, Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, Centro de Investigación Cultural Juan Marinello, Seminario Teológico de Matanzas,
Fraternidad de Iglesias Bautistas, Centro Kairós, Consejo de Iglesias de Cuba, Agencia de Noticias Inter Press
Services, Comité Municipal del PCC de Marianao, Asamblea del Poder Popular de Marianao, Instituto Cubano del
Libro, Cámara del Libro, Casa de las Américas, Red en Defensa de la Humanidad, Biblioteca Nacional, Centro Félix
Varela.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Del total de las Agendas a Cuba, cerca de 500 han sido distribuidas, priorizando la incidencia política y debate sobre
la Igualdad de Género como objetivo fundamental.
Es preciso destacar que, en el caso de las Redes que anima el CMMLK, las mismas tienen presencia en cerca de 50
territorios cubanos (ver mapa anexo) y, entre los temas que trabajan ambas como parte de su trabajo comunitario y
diacónico, así como de formación, se encuentra la Igualdad de Género. La Agenda es usada como una herramienta
para la formación y será uno de los insumos para el taller temático de Género, a efectuarse en el mes de abril.
Durante el año, se aprovechará también para diferentes espacios.
La Agenda Latinoamericana es el producto más buscado en nuestros espacios editoriales. Conocida por el público
cubano, año tras año es esperada para su empleo en la formación en diferentes organizaciones de la sociedad civil o
el ámbito ecuménico. Para nosotros tiene una especial importancia en el trabajo con las Redes que animamos en
todo el país como tejido social de base.
Desde el CMMLK mantenemos la voluntad de continuar realizándola y estamos realizando diferentes esfuerzos para
ampliar su tirada, debido a que la actual no satisface las demandas de los públicos con los cuales trabajamos. Es muy
probable que para la Agenda 2019, si se mantiene la misma contribución de la Comissió de la Agenda
Latinoamericana de Girona, Catalunya, podamos duplicar la tirada (2.000 ejemplares) y distribución en Cuba.
Fraternalmente,

Sayonara Tamayo Arjona
Coordinadora de Comunicación y Solidaridad del CMMLK y la Editorial Caminos
Comisión de la Agenda Latinoamericana en Cuba

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
El Salvador
Comisión de la Agenda Latinoamericana en El Salvador

Agenda Latinoamericana Mundial
Comisión El Salvador, Centro América
Primer informe de Campaña 2018: Igualdad de Género.
Enero 2018.
Sobre la Comisión
La Comisión de la Agenda Latinoamericana Mundial en El Salvador está formada por un grupo de
personas particulares que a través del trabajo voluntario se encarga de hacer llegar la Agenda a quienes
la solicitan cada año como una tradición y a cualquier otra persona interesada, por ello. Actualmente la
Agenda es un hilo conductor que une a la Comisión con una red de instituciones y personas que
solicitan cada año ejemplares impresos para trabajar desde sus proyectos propios ya sea como librería,
ONG, guía espiritual, educación popular, medio de comunicación, autoformación, por mencionar
algunos. Actualmente se cuenta con el apoyo del hermanamiento Comissio Agenda LlatinoamericanaUniversidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
Formación Actual de la Comisión:
Ana Gladis Platero
Miguel Guzmán
Antonio Rivera
Edgar Vallecillo
Lorena Cuerno
Lourdes Campos
Salvador Rivera
Heidi Retana
Nubia Zelaya
Yuri Reyes
Carmen González (Colaboradora)
Pedro Pérez

(Subcoordinador)

Josué Alemán

(Coordinador)

Contra parte salvadoreña en hermanamiento COMISSIO AGENDA LLATINOAMERICANA-UCA
Andreu Oliva (Rector UCA)
Marielos Torres (Oficina de Cooperación Internacional – UCA, OCI-UCA)
Douglas Guzmán (Direcetor de Empresas UCA)
Claudia Arteaga (Librería UCA)

Impresión de Agenda 2018
La edición 2018 de la Agenda es la primera que se imprime en Talleres Gráficos UCA, en los mismos
términos que siempre se ha impreso: al crédito y permitiendo el pago según se realicen cobros sobre la
distribución. Este procedimiento es parte del hermanamiento con la UCA. En esta campaña se recibió
el archivo de la Agenda Latinoamericana 2018 por parte de José María Vigil. A continuación el detalle
de los materiales Impresos:
Material

Precio Unitario+IVA(13%)

Cantidad Total

Agenda Latinoamericana 2018

USD$2.80

3000

USD$8,400.00

Distribución inicial de responsabilidad por Agendas impresas:
Responsable

Cantidad

Total

Comisión ALM El Salvador

1500

USD$4,200.00

Rectoría UCA

750

USD$2,100,00

Distribuidora y Librería UCA

750

USD$2,100,00

Como este convenio es un hermanamiento, donde todos nos ayudamos, las responsabilidades iniciales
han variado según la colocación lograda por cada responsable, de tal forma que a la fecha la
responsabilidad de distribución se encuentra así:
Responsable

Cantidad

Total

Comisión ALM El Salvador

1824

USD$5,107.20

Rectoría UCA

850

USD$2,380.00

Distribuidora y Librería UCA

324

USD$907.20

Devolución por avería a Talleres Gráficos UCA

2

-USD$5.60

Fuentes de financiamiento
Con el convenio la UCA ha creado una cuenta asociada al proyecto que se administra desde la OCIUCA. En esta cuenta se deposita en concepto de donación todo el dinero obtenido por la distribución
de los ejemplares impresos de la Agenda Latinoamericana Mundial 2018. A continuación el detalle de
los depósitos a esta cuenta registrados por esta Comisión Salvadoreña:
Fecha

Titular que deposita

04/09/2017 COMISSIO AGENDA
LLATINOAMERICANA

Concepto

Monto

OCI/AGENDA

USD$1,970.00

LATINOAMERICANA 2018:
Donación por transferencia bancaria el

día 31/08/2017.
09/09/2017 Josué Alemán a nombre del

OCI/AGENDA

USD$1,500,00

cooperante: COMISSIO

LATINOAMERICANA 2018: Venta de

AGENDA

Agendas Latinoamericana 2017.

LLATINOAMERICANA
06/12/2017 Josué Alemán a nombre del

OCI/AGENDA

USD$900.00

cooperante: COMISSIO

LATINOAMERICANA 2018: Venta

AGENDA

Agenda Latinoamericana 2018.

LLATINOAMERICANA
Total USD$4,370.00
Los depósitos correspondientes a Rectoría de la UCA y Librería UCA, se administran internamente.
A la fecha la Comisión Salvadoreña sigue recogiendo el dinero de las personas e instituciones que
gentilmente han decidido distribuirla.
Tareas de promoción y difusión,
La comisión se puso en comunicación con las personas e instituciones que apoyan a la red de difusión
de la Agenda. Iniciamos en septiembre de 2017 hasta el final de la campaña Ida y Vuelta 2018 en
marzo de 2016.
Campaña Ida y Vuelta 2018
La campaña se ha iniciados desde la salida al público de la Agenda Latinoamericana 2018 en
septiembre de 2017. Esperamos compartir del 18 de febrero al 6 de marzo de 2018 con Jordi Planas y
Dolores Gómez (ella regresa a Nicaragua el 24 de febrero). Las actividades de la campaña las
documenta Jordi Planas en el blog http://idayvuelta2017.blogspot.com/
En el Salvador se han hecho actividades en el marco de la campaña y se tienen concertadas actividades
para cuando nuestros amigos está en el país, aún estamos en gestiones para agregar más actividades. La
programación que a continuación se presenta ha sido extraída del registro del calendario Ida y Vuelta
2018 del registro de la Comisión Salvadoreña en la nube de Google (página siguiente):

Sin más que agregar por el momento nos despedimos fraternalmente, agradecidos por encontrarnos en
una nueva etapa en esta campaña de educación popular en valores.
Atentamente,
Comisión Agenda Latinoamericana Mundial, El Salvador

El presente informe preliminar lo presentamos desde la Comisión Salvadoreña. En su momento se
indagará con la OCI-UCA si los informes deben presentarse desde esta instancia. Por el momento
pedimos la OCI-UCA también pueda servirse del presente como el informe del voluntariado.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Honduras-Guatemala
Padre Elías Ruiz Virtus
Comisión de la Agenda Latinoamericana en Guatemala
En Honduras se distribuyeron 300. De ellas se vendieron 250 a 3 $ y unas 50 se donaron a instituciones o
particulares. Se debieran haber editado hasta 1.500. En Guatemala por mi medio se distribuyeron 800. Unas 600 se
vendieron a 3 $ (20 Q) y unas 100 se regalaron a instituciones o particulares. Estoy reteniendo unas 100 para
distribuirlas en las JORNADAS DE TEOLOGÍA (congreso de teología) que se celebra el 27, 28 y 29 de abril de 2018
en el marco de la celebración de los 20 años del Martirio de Mons. Gerardi.
El costo real de la Agenda (con el criterio del "precio justo") ronda los 2 $. A esto debe rebajársele el 1 $ que nos
aporta la Comisión de la Agenda de Cataluña. Este superávit de ingresos lo he devuelto al público acompañando a la
Agenda con una CARTILLA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO y una edición de LA CARTA DE LA TIERRA. Estos dos
MATERIALES DE EDUCACIÓN POPULAR se han editado en tamaño 1/4 de folio y su costo real es muy bajo. Se han
hecho dos ediciones de 2.000 ejemplares.
Este criterio del "precio justo" nos está permitiendo reproducir en abundancia los Materiales de Educación Popular e ir
editando nuevos materiales.
En estos momentos se acaban de editar 1.000 ejemplares de 100 ENTREVISTAS A JESUCRISTO EN SU 2º
VENIDA A LA TIERRA. Otros 1.000 ejemplares de un libro de Música de 300 páginas titulado ALABEMOS A SEÑOR.
Y los próximos días se reeditar, totalmente renovado, el libro FORMACIÓN EN LOS VALORES.
La Agenda Latinoamericana lleva años formando parte del programa LIBROS A LA CALLE. Este programa creo que
está teniendo incidencia en la formación del pueblo. El programa está caminando. Aún tiene pendiente la promoción y
difusión de los materiales que producimos.
La Agenda Latinoamericana del próximo año debe estar respaldada por una auténtica Comisión de la Agenda.
Esperando les sirva este mini informe, les saludo atentamente.

Padre Elías Ruiz Virtus
Comisión de la Agenda Latinoamericana en Guatemala

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Nicaragua
Comisión de la Agenda Latinoamericana en Masaya (Nicaragua)
En Masaya (Nicaragua), las CEBs retiramos 100 Agendas del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
(FCCD) al precio subsidiado de dos dólares, lo que permite su adquisición por aquellas personas de escasos recursos
económicos de nuestras comunidades que, año con año, la esperan para fortalecer sus procesos de vida y de
formación en los nuevos paradigmas para que otro mundo sea posible.
Distribución de les Agendas, de la edición de Nicaragua i distribuidas desde la sede del Fons Català de Managua:
CEBs Masaya
Víctor Ovando (Bluefields)
Orlando Pineda ACEPCFA
Leonel, Estelí (coordinador Las Segovias)
Hna. Beatriz Arellano
Amigos de Puerto Cabezas (Vilafranca)
Fons Català (FCCD)

100 Agendas
80
10
283
10
80
25

Total distribuidas a nuestra red a través del Fons Català

595 Agendas

Como de costumbre, realicé trámites para retirar 80 agendas para cubrir las personas y colectivos que la han estado
adquiriendo. Lamentablemente se ha descontinuado la Red de Mujeres, yo quería incidir en el grupo, no obstante
muchas mujeres que la adquirieron les ha parecido interesante y crucial el tema de la Agenda.
En términos generales, yo la presenté a través de mi programa radial de los sábados (que he mantenido alrededor de
15 años atrás), y me comentaron que eventualmente, después de escuchar los artículos que leo, algunas damas van
a leerlo más directamente. Qué lástima que no es una práctica colectiva, sino aisladas.
He remarcado que en esta agenda 2018, vienen al menos 7 artículos desde Managua (Nicaragua). Este sábado 27 de
enero leí el de José María López Vigil: María de Nazareth o la Virgen. (La humanidad y/o divinidad de María), un
artículo precioso.
La Escuela Normal hizo una solicitud de 20 agendas para sus docentes, ojalá que otros jefes de instituciones
decidieran hacer lo mismo. Yo siempre recomiendo que se lean de forma colectiva algunos de los artículos.
Queda pendiente por confirmar el Consejo Regional, por medio de la jefa de bancada del FSLN, que en los primeros
días de febrero me confirmaría su compromiso de adquisición; ojalá sea así. Todas las agendas que traje están ya
agotadas.
Yo aliento que en el 2021, si llego, pueda retirarme de estos esfuerzos personales (que disfruto mucho), para que otra
generación asuma este aporte y lo mantenga, así que voy preparando este posible escenario. Mientras tanto todavía
conservo mi lucidez y disfruto de esto que hago.
Ojalá que se mantenga la publicación de la agenda, medio de comunicación y divulgación, que da razón para
revitalizar el hábito de la lectura que junto con la cultura del libro hemos perdido.
Si se llegara a suspender sentiríamos un gran vacío. Esta agenda nos llena de sueños y esperanzas; otros van
incluso a las acciones, ¡qué bien!

Total Agendes editadas per Rafael Aragón 1.010, en la que distribuyó principalmente a librerías de Managua y
pequeños colectivos y las 595 del Fons Català.
Los medios de comunicación que se ha propagado son: Radio La Primerísima de Managua y Veritas de Chinandega.
El tema de este año “Igualdad de Género” fue muy bien recibido puesto que ya en las CEBs de Masaya y Nicaragua
se ha venido trabajando en esa dirección, en la lucha por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en
incursionar por las sendas de la teología feminista de la liberación.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Como en otros años, la Agenda se ha distribuido en nuestras CEBs de Masaya y a través del Bufete Popular “Boris
Vega”. Además hemos hecho varias y significativas actividades de presentación que tuvieron mayor realce porque
participó en elles el compañero y hermano de camino Jordi Planas:
Presentación de la Agenda en la XXXVI Asamblea Nacional de CEB de Nicaragua, con delegaciones de los
diversos países de Centroamérica, en la que la CEB de Masaya asumió hacer una la coyuntura de género a partir de
los contenidos de la Agenda
Presentación pública e Masaya, en la casa central de CEB, con la participación -además de nuestras basesdel Consejo de Ancianos y Ancianas de Monimbó y distintas organizaciones y personalidades
Presentación en la Radio de onda local Masaya, “La Consentida”
Presentación en la Radio de difusión nacional “La 580”
Finalmente decir que las CEBs de Masaya y el Bufete Popular “Boris Vega” autorizaron a su compañera Dolores
Gómez Sanz, asesora de la temática de género de la Agenda en su edición de 2018, para que acompañara a Jordi
Planas, coordinador de la Campaña de la Agenda en Catalunya, en la gira por Nicaragua y Centroamérica en el marco
de la “Campaña de Ida y Vuelta”.

Comisión de la Agenda Latinoamericana en Masaya (Nicaragua)

CURRÍCULO DE VIDA ACADÉMICA, PROFESIONAL Y COMUNITARIA

I. DATOS PERSONALES.
Nombre y Apellidos:

María Dolores Gómez Sanz

Lugar y Fecha de nacimiento:

Sabadell, Barcelona, 22 Abril 1957

Doble Nacionalidad:

Española/Catalana
Nacionalizada Nicaragüense en 1995

Edad:

60 años.

D.N.I. Estado Español:

39033451E

Cédula Identidad Nicaragüense Nº: 777-220457-0000C
Licencia de conducir:

Categorías 1 y 3

Estado Civil:

Soltera

Residencia y domicilio:

Desde 1989, en Masaya, Nicaragua

Email:

doloresmasaya@yahoo.es

Teléfono:

8768 2258

II. ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS

Educación Superior:
Licenciada en Derecho por la
Universidad Central de Barcelona, en 1980.
Título anterior legalmente validado e incorporado en Nicaragua según
resolución Nº 271 del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, publicada en La
Gaceta Diario Oficial de Nicaragua Nº 207 del 29-X-92.
Título de Abogada de la República de Nicaragua, extendido por la Corte
Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, el 18 de mayo de 1993.
Título de Notaria de la República de Nicaragua, extendido por la Corte
Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, el 20 de octubre de 1995.
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Post Grado en Metodología de Investigación Post Moderna, en la Universidad
del Valle, Campus de Managua, Nicaragua, 1999.
Post Grado en Derecho Laboral, en la Universidad Popular de Nicaragua,
Campus de Masaya, Nicaragua, 2003.
Maestría en Perspectivas de Género y Desarrollo, Universidad
Centroamericana, UCA, de Managua, Nicaragua, 2009, con Certificado de
Excelencia Académica.
Otros:
Curso Básico de Mediación, Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Dirección
de Resolución Alterna de Conflictos, Febrero de 2016.
Participación en Ciclo de seminarios de debates feministas contemporáneos,
implementado por el Programa Centroamericano La Corriente Feminista: 20112012.
Diversos seminarios, cursos, foros y talleres en el ámbito/temáticas del acceso
a la justicia, derechos humanos, metodología de educación popular,
herramientas organizativas, equidad de género, teología popular, escuela de
familia, participación ciudadana, empoderamiento económico de las mujeres,
género y estado laico, formulación de proyectos con enfoque de género, otras:
1990 – 2016.
Estudios de Teología, en el Instituto de Teología de Barcelona, Catalunya,
Estado Español, 1984-1987.
III. EXPERIENCIA LABORAL
-

1975 a 1981:
Auxiliar Administrativa en el Instituto de Seguridad Social
(Barcelona, Catalunya, Estado Español).

-

1982 a 1989: Profesora Numeraria del Departamento de Enseñanza de la
Generalitat de Catalunya, Estado Español, Adscrita al Instituto de
Formación Profesional La Mina, en Asignaturas de: Derecho Laboral,
Organización Empresarial, Higiene y Seguridad del Trabajo y
Cooperativismo.

-

1990 a la actualidad: Miembra del Equipo del Bufete Popular “Boris
Vega”, de Masaya - BPBV, participando en el proceso fundacional. El
BPBV es un centro jurídico-social, de naturaleza popular, perteneciente a la
Fundación Comunidades Cristianas de Base de Masaya-CEBs, que desde
su fundación en 1990 ha levantado banderas de lucha para la defensa del
acceso a la justicia, de los derechos humanos y de los derechos
conquistados para el pueblo con la Revolución Popular Sandinista. Cargos
ocupados en el BPBV:
o 1994 a 2000: Coordinadora
o 2001-2018: Miembra Consejo de Dirección
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o 2001 a 2005: Responsable Área Jurídica
o 2006-2012: Responsable Área de Educación, Asesoría Organizativa
e Incidencia
o 2008-2017: Asesora de Género.
o 2013-2017: Responsable Área de Proyectos en el ámbito del
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia por razones de
género.

IV.- PREMIOS, PONENCIAS, INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES
1987: Primer Premio Nacional “Giner de Los Ríos”, a la Innovación en las
Enseñanzas Medias V Convocatoria, por el trabajo Automina, una
experiencia pedagógica cooperativa con jóvenes en el ámbito de la
transición escuela-empresa, Barcelona. Otorgado por el Ministerio de
Educación, Madrid, Estado Español. Publicado.
1996: Testimonio: El poder de Dios en la debilidad de los Pobres. Publicado en
XILOTL, Revista Nicaragüense de Teología, UPOLI – CIEETS - STB
Número 16 - Año 16 - Agosto 1996 - Fe y Poder.
1997: Ponencia: EL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LA PERSPECTIVA Y PRÁCTICA
COTIDIANA DEL BUFETE POPULAR “BORIS VEGA”, presentada en foro
nacional sobre el acceso a la justicia en el marco del PROYECTO DE
ELABORACIÓN DEL LIBRO BLANCO SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL Y LA EFCIACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN
CENTROAMÉRICA. Managua, Nicaragua, 8 de Mayo.

1998: Relatora en el Taller Centroamericano sobre Administración de Justicia,
en el marco del “PROYECTO DE ELABORACIÓN DE UN LIBRO BLANCO SOBRE
LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y LA EFCIACIA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CENTROAMÉRICA”. Ciudad de Panamá,

Junio 1998.
1999: Comunicación: EL ACCESO A LA JUSTICIA, EL ESTADO Y LOS SERVICIOS
JURÍDICOS ALTERNATIVOS, presentada en la Mesa de Justicia del Foro
Centroamericano Conclusivo del “PROYECTO DE ELABORACIÓN DE UN
LIBRO BLANCO SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y LA
EFCIACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CENTROAMÉRICA”. Ciudad

de Guatemala, 25 al 29 de Julio.
2002: Investigación cuantitativa: LAS MICROFINANZAS: ¿REDUCCIÓN DE LA
POBREZA O NEGOCIO NEOLIBERAL?. ESTUDIO SOBRE LAS MICROFINANZAS,
DESDE LA PERSPECTIVA DE L@S USUARI@, EN LOS MERCADOS DE
MANAGUA, MASAYA Y CARAZO, Coautoría con el Dr. Luis Serra, Director

del Departamento de Sociología de la Universidad Centroamérica de
Managua, Nicaragua. Publicada.
2003: Artículo publicado en la Revista Envío del Instituto Histórico
Centroamericano,
Managua, Nicaragua, mes de mayo: “HEMOS
APRENDIDO A NO PEDIR FAVORES, AHORA EXIGIMOS DERECHOS”,
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2005: Ponencia: PROYECTO PILOTO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
DE SECTORES SOCIALES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL
DEPARTAMENTO DE MASAYA, NICARAGUA, presentada en I Foro

Nicaragüense Sobre el Acceso a la Justicia: Defensoría Pública y
Sociedad Civil. Managua, Nicaragua.
2009: Autoría del MANUAL PARA LA AUTOGESTIÓN DE ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO, publicado.
2009: Investigación cualitativa de género, Tesis de Maestría: NO ME DECÍAN QUÉ
ERA EL SEXO, SÓLO ME DECÍAN QUE ERA PECADO - LA INFLUENCIA DE LA
MORAL SEXUAL CATÓLICA Y DE LAS NUEVAS CORRIENTES SECULARES EN LA
VIVENCIA DE LA SEXUALIDAD DE MUJERES JÓVENES.

2011: Asesora en publicación del BPBV: “EL NOVIAZGO Y ALGO MÁS”, dirigido a
adolescentes y jóvenes, mujeres y varones, para reflexionar y prevenir la
violencia de género en el noviazgo.
2012: Coordinadora del equipo de formulación y Responsable de ejecución en
2014 representación del Bufete Popular “Boris Vega como contraparte local,
del Proyecto “LUCHA INTEGRAL, ORGANIZADA, PARTICIPATIVA Y SOSTENIBLE
EN EL DEPARTAMENTO DE MASAYA (NICARAGUA) CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO HACIA LAS MUJERES, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS” , en el que

participan todas las instituciones del estado y las organizaciones
sociales involucradas en la ruta de acceso a la justicia de mujeres que
denuncia violencia por razones de género así como en la prevención,
atención y erradicación de esa misma violencia.
2013: Coordinadora de la edición de la Versión Popular de la Ley 779, Ley
Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de reformas a la Ley Nº
641, “Código Penal”. Publicado, 4 ediciones - BPBV.
2015: Coordinadora del equipo de formulación y Responsable de ejecución,
2017 del PROYECTO DE “LUCHA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
HACIA LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE MASAYA. II FASE”.

2016: Asesora en la edición de la “Cartilla de Promotoras para el
Acompañamiento a Mujeres en la Ruta de Acceso a la Justicia”,
publicada por la Asociación “De Mujer a Mujer”.
2015: Investigación: LA VIVENCIA DE LA MASCULINIDAD DE LA RED
2016 DEPARTAMENTAL DE CONSEJERÍS ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE MASAYA”, trabajo conjunto con el
Instituto de Estudios de Género de la UPOLI, y la Delegación
Departamental de Masaya del Ministerio de Educación.
2015: Investigación: LA VIVENCIA DE LA MASCULINIDAD EN UNA MUESTRA DE
2016 HOMBRES Y MUJERES, DEL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MASAYA.
Trabajo conjunto entre el BPBV, la
Asociación FRATER de Personas con Discapacidad; y la consultora Ana
Isabel Espinoza Zapata.
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V.- COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
Desde 1989 integrada en las Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua,
miembra del Equipo de Servicios de Masaya, con vida comunitaria activa.
Facilitadora de talleres de teología popular y de coyunturas, desde la
perspectiva de la teología de la liberación y, actualmente, de la teología
feminista.
VI AGENDA LATINOAMERICANA
Artículos publicados en la Agenda y Premios otorgados:
1994: - El “Hábeas Corpus” al alcance de todos.
- Bufete Popular, una experiencia y un llamado.
2001: Premio Antonio Montesinos al gesto profético en defensa de la
dignidad humana, otorgado en la Agenda por la Revista “Alternativas” y
los Frailes dominicos,
al Bufete Popular “Boris Vega” en su X
Aniversario, por haber “sostenido una lucha tenaz en favor de la justicia
pronta y eficaz para muchísimos pobres de Nicaragua, para la paz y la
vida del pueblo, la defensa y promoción de sus derechos e intereses, así
como ha mantenido una actitud constante de servicio desinteresado a
las organizaciones y movimientos populares. El BPBV es parte de la
labor integral que llevan a cabo las comunidades eclesiales de base de
Masaya, altamente apreciada y reconocida en todo el país”.
2008: Premio de la Agenda otorgado al Bufete Popular “Boris Vega” por el
el Colectivo Ronda de abogados de Barcelona, sobre «Experiencias
realizadas en la defensa jurídico-democrática de los pobres», concedido
por la realización del proyecto «Legalización de los asentamientos
humanos espontáneos en el Departamento de Masaya», realizado
durante los años 2000 a 2006 en seis municipios del departamento,
beneficiando a 7592 personas.
2014: Artículo publicado: La Libertad de las Mujeres.
2015: Artículo publicado: DDHH: herramienta de defensa de los pobres.
2018: Artículo publicado: Los derechos de las mujeres, son derechos humanos.
1998 – 2017: Los temas de la Agenda Latinoamericana han sido
respectivamente cada año, los temas del Novenario a la Purísima en las
CEBs de Masaya y sus textos han servido durante los nueve días de
catequesis comunitaria.

Masaya, Nicaragua, enero de 2018
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Jordi Planas Bosch
Curriculum relacionado con tareas solidarias
Nací en el Pueblo de Arbúcias , -Cataluña- el 26 de julio del año 1946. Soy
casado y padre de una hija, un hijo y soy abuelo de un nieto y una nieta.
Después de participar en iniciativas de carácter vecindario, asociativo, etc.
1978: Paso a formar parte de la junta permanente de Justicia y Paz del obispado
de Girona.
1980: Me responsabilizo de la campaña de Justicia y Paz “Objetivo 0,7% de
ayuda al Tercer Mundo”.
1986: Soy impulsor de la creación del “Fons Català de Coperació al
Desenvolupament”; de la Coordinadora d´ONG del departamento de Girona y
de las hojas solidarias del diario de Girona “El Punt”.
1994: Dinamizo las hojas solidarias del setmanario “Presència” de Cataluña.
Entre los años 86 y 94, publico varios articulos en este medio.
1984-1987: Dirigo la entidad “Justicia y Paz de Girona”.
1988: Hago viajes solidarios y de acompañamiento en Centroamérica para
denunciar las atrocidades en esta zona como la violación de los derechos
humanos mas elementales, soy observador internacional en las elecciones a
Nicaragua, Guatemala, El Salvador.
1995: La Comisión de hermanamiento SALT Quilalí, me otorgan un gravado de
Vicente Huedo por el “Ejemplo de generosidad, de solidaridad y lucha”
1997: Me otorgan el Premio Sant Felix de la delegación de los medios de
comuniocación del Obispado de Girona.
2003-2004-2005-: Viajo a Nicaragua, el 2006 a la Dominicana, el 2007 a
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el 2009 Cuba, 2010,11,12 Centroamércia
y México, 2012 Perú 2013 Ecuador Centroamérica y México para avaluar,
compartir, participar y dar apoyo a la campaña de educación popular, llamada
de “Ida i Vuelta “ de la Agenda Latinoamericana.

El 28 de diciembre de 2006, El Comité Oscar Romero de Aragón me nombra
socio de honor “por el compromiso social con los mas desfavorecidos y por
haber dinamizado apasionadamente la difusión de la Agenda Latinoamericana
Mundial”
Desde el año 1996 hasta la actualidad coordino la campaña de sensibilización
de la Agenda Latinoamericana Mundial a Cataluña i las Baleares.
El 26 de abril de 2009 he recibido el Premio Pere Casaldàliga que concede el
CLAM
Festival Internacional de Cine Solidario de Navarcles
En este momento coordino a nivel de Cataluña, la campaña de educación
popular en valores humanos, que tiene como hilo conductor la Agenda
Latinoamericana Mundial.
Aun que no figure en mi currículum de tareas Solidarias, te informo que desde
los 14 años hasta que me jubilé me ha ganado el pan de cada día, enderezando
carros, (Trabajando de Chapista).
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Valoració i perspectives de futur (2018-2019)
Resum de la intervenció per a la Campanya 2018-2019 de l'Agenda 2019:
"Les petites gran causes” (28 anys de l'Agenda Llatinoamericana)
Aquest és el marc 2018-2019 de l’Agenda
Llatinoamericana Mundial 2018, una iniciativa que edita i
promou la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana
mundial de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les
comarques gironines i l’Alt Maresme amb tres finalitats: ser
una eina educativa, esdevenir una font d’informació
llatinoamericana i mundial i servir com a dietari en paper
d'ampli ús. Any rere any ens adonem de la necessitat de
seguir treballant aquesta eina i els seus materials per seguir
oferint noves eines de conscienciació.

-les imatges que s’adjunten en aquest doc. són propostes
de cobertes 2019 amb les que s’està treballant actualment
per a l’Agenda 2019
Plantejament des d’Amèrica Llatina (les nostres contraparts – text en castellà)
“Las grandes causas en lo pequeño”
Agenda Latinoamericana Mundial 2019
Muy desde sus primeras ediciones (1992), nuestra Agenda se declaró
«al servicio de Las Grandes Causas». Primero fueron las «Grandes
Causas de la Patria Grande», que aglutinábamos en cinco principales: la
Causa Indígena, la Causa Negra, la Causa Popular, la Causa de la
Mujer y la Causa Ecológica. A partir del año 2000 ampliamos el título:
Agenda Latinoamericana «Mundial», para asumir una conciencia de
mundialización que ya no nos permitía mirar sólo a nuestro Continente.
Desde entonces, la Agenda ha dedicado su mirada y su mensaje a las
Grandes Causas, latinoamericanas y de todo el mundo: Patria Mundial,
diálogo de culturas, diálogo de religiones, la democracia, la política, un
socialismo nuevo, la crisis climática planetaria, la propuesta indígena del
Sumak Kawsay, libertad, derechos humanos, desigualdad y propiedad
(2016), ecología integral (2017), igualdad de género (2018)... Siempre
grandes causas, que son causas grandes, causas macro, estructurales,
políticas, reformadoras, revolucionarias incluso... No en vano, desde el
principio, esta Agenda confesó su querencia liberadora, deudora del
espíritu latinoamericano por antonomasia, la espiritualidad de la
liberación. Espíritu, talante, que se caracteriza por el compromiso con la
historia, su tendencia a la práctica, a la «praxis de transformación
histórica», a la transformación de la sociedad y del mundo.
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Pero, como nos recuerda la palabra de Mounier, «aunque todo es político, lo político no lo es todo» –matizando un
poco esta vez el acento y subrayado–. Las Grandes Causas, tan políticas ellas... no lo son todo-todo. Hay muchas
zonas de nuestras vidas y de la realidad a las que –quizá por una falta de visión nuestra– parecen no llegan las
Causas más grandes. Apuntando ambiciosamente sólo a lo macro, a lo políticamente eficaz, a lo estructuralmente
transformador... dejamos con frecuencia fuera de nuestro compromiso a lo pequeño, a los pequeños, a las personas
desvalidas, a quienes no cuentan para las estadísticas socioeconómicas, a las víctimas, a los ancianos, a los
marginados por su condición sexual, a quienes cargan más vulnerabilidad, o simplemente, los asuntos de nuestra
propia vida personal, familiar cotidiana. Y no se trata sólo de personas, sino también de otras Causas no consideradas
«grandes» por esta sociedad (que todo lo mira desde la óptica del mercado) ni siquiera por nosotros mismos (que nos
sentimos más movidos por lo político, lo socioeconómico, lo revolucionario, lo heroico), por ejemplo: nuestro estilo de
vida, incluso de alimentación; nuestra relación con la naturaleza, incluso con los animales; nuestra resistencia o
inercia al cambio de patrón energético social que debe comenzar por nuestra casa... Para muchos militantes, con
frecuencia, todo eso no cuenta, tal vez les parece demasiado... «pequeño», insignificante en la escala de la eficacia
de la Gran Política, y de la Gran Liberación.
«Lo político no lo es todo», ni Las Grandes Causas, solas ellas, dan cuenta de todo lo que en realidad es
genuinamente «grande»: en valor en sí mismo, en dignidad, o en otro nivel, en otra longitud de onda... aunque sea
algo ‘pequeño’ en tamaño, en número, en apariencia, o en eficacia política. Tenemos que redescubrir que, en todo ese
inmenso ámbito de ‘lo pequeño’, también están Las Grandes Causas, necesarias, urgentes, para que seamos
completos, enteros, holísticos.
En esta nueva edición (2019), para redondear y completar su mensaje, la Agenda quiere llevar nuestra atención a este
ámbito de lo pequeño, de lo habitualmente dejado de lado, lo tradicionalmente invisibilizado, lo olímpicamente
olvidado... como si no existiera. Las Grandes Causas se juegan también – no «sólo»–en lo pequeño.
Este año 2019 (28 de su vida, desde 1992) la Agenda no concede vacaciones a la dimensión política; simplemente
nos sugiere, amablemente, educar nuestros ojos para llegar a ver «Las Grandes Causas... (también) en lo
‘pequeño’».
Características de los artículos Agenda 2019
- cortos pero intensos... (curtos e grossos...)
- de 9.000 (nueve mil) ‘pulsaciones’ (o ‘caracteres más espacios’). No importa el tipo ni el cuerpo de la letra ni la
interlínea
- sin notas, ni bibliografía, ni apartado crítico
- en un lenguaje accesible y popular
- en ‘estilo de ideas’, sintético, ágil, enjuto
- pensado para servir tanto para la lectura personal, cuanto como para texto de base en las actividades de «educación
popular» (texto a ser leído en el grupo, para iniciar a partir de él el debate de construcción colectiva de
conocimiento...). La Agenda es ante todo una «herramienta de educación popular».
Les petites grans causes (Las grandes causes en lo pequeño) és el lema per a aquesta propera edició de l’Agenda
2019 -aquí i allà- defineix el contingut de la present Campanya 2018-2019. Així descriuen Pere Casaldàliga i José
Maria Vigil el lema i continguts de l’Agenda 2019:
Un esperit revolucionari sempre troba, d’una manera o altra, la tensió entre utopia i realitat. La utopia és sempre tan utòpica, tan “sense lloc aquí”, tan en “un altre lloc”, que fins i tot es resisteix a prendre lloc a les nostres vides.
Paradoxalment, és més fàcil lliurar la pròpia vida en un gest heroic en pro de la utopia, que no pas lliurar-la en la
fidelitat diària, en la foscor de l’anonimat i de les petites coses de cada dia. És més fàcil estimar Les Grans Causes a
distància, que encarnar-les en el nostre compromís diari. Són més fàcils els grans gestos solemnes de cares a la
galeria, que no pas la fidelitat als petits detalls diaris viscuts en la foscor de la quotidianitat anònima.
“És més fàcil conquerir la llibertat que no pas administrar-la cada dia”, deia Bolívar. És més fàcil guanyar una
revolució, que no pas continuar-la amb una mística sostinguda els anys següents. És més fàcil una insurrecció
heroica, que no pas la “revolució diària” en la societat i en cadascuna de les nostres vides.
L’espiritualitat alliberadora no és un esperit de llibertinatge, d’anarquia. Aquest seria un fals alliberament. La nostra és
una espiritualitat disciplinada, fins i tot per causa de la Revolució a la que vol servir. Es viu en el dia a dia. Disciplinada
en els horaris: donant el seu temps a cada cosa, a la feina, al descans, a la convivència, a l’oració...
Com més utòpics siguem, com més impuls i potència tingui la nostra mística, més necessitarà de llera, de marges,
per no dispersar-se vessada inútilment...

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
És impossible l’autenticitat sense una disciplina i un autocontrol que vagin programant la nostra vida i les seves
activitats... Els millors revolucionaris han sigut exemple de disciplina i autocontrol. La llibertat i la festa poden ser
fàcilment malentesos, excedits, extremats, indegudament. Disciplina, ordre, mètode, planificacions, avaluacions,
fidelitat en allò petit, constància, tenacitat... són trets del nostre esperit. És el “realisme” de les persones “autèntica i
coherentment utòpiques”.
“La utopia té el seu calendari”. Afrontar el dia a dia és viure en la realitat concreta de lluita per les utopies, és tenir la
capacitat de suportar sense escàndols insuperables i sense cansaments derrotistes la misèria i la roïnesa, presents
en totes les obres humanes quan es veuen de prop a l’arena d’allò real, sense idealitzacions. Només té veritable
esperança el que no s’escandalitza ni es desanima davant del dia a dia.
La fidelitat en el dia a dia, en el pla individual, és també el sentit de coherència personal, de la unitat de la vida
personal, la superació de qualsevol esquizofrènia de doble cara o doble moral.
L’ascesi del control d’un mateix, de la maduresa psíquica, de l’harmonia de relacionar-se amb els altres en els
diversos cercles (família, equip de treball, moviment popular, sindicat, compromís polític, en la tasca pastoral, en la
militància sindical o política, en l’ecumenisme, en el descans, en l’oci...) es considera cada vegada més avui dia com
un requisit necessari per a la veracitat personal de tot militant, per a l’autenticitat de tota persona, per a la santedat de
tot cristià. Mantenir-se obert a la crítica i créixer en aquesta veritable ascesi que és la crítica comunitària, així com
exigir d’un mateix la realització coherent de la democràcia en la forma de treballar i de conviure amb el poble, amb el
propi equip, etc., són veritables experiències espirituals.
La fidelitat real en el dia a dia implica la superació de l’autoengany en el que viuen aquells que senten gran indignació
ètica davant les injustícies nacionals o mundials, aquells que senten profunda “compassió” envers els oprimits
llunyans, i fins i tot es comprometen generosament en un determinant camp de treball on es projecten, però
simultàniament no tenen sensibilitat de compassió envers els més propers, no perceben els seus propis deures
envers els que els envolten en el propi cercle: la família (esposa, espòs, fills, pares, avis), la pròpia comunitat (la cura
de les coses col·lectives, la participació responsable en les feines comunitàries, el no ser càrrega per als altres, la
col·laboració veïnal, la higiene, la cura del medi ambient...), el proïsme real diari (els impostos, les obligacions fiscals,
les normes de trànsit...).
Aquest és, doncs, el marc 2018-2019 de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2019, una iniciativa que edita i promou
la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana mundial de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques
gironines i l’Alt Maresme amb tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir una font d’informació llatinoamericana i
mundial i servir com a dietari en paper d'ampli ús i eina de conscienciació.
L’Agenda s’edita a catorze països i es publica en cinc llengües diferents (català, castellà, anglès, francès i portuguès);
cada any s’editen sota un lema diferent. Aquest lema vol fer reflexionar al voltant de temes “petits” que conformen les
“gran causes” que mouen l’agenda de la solidaritat: el gènere, l’economia, l’ecologia, la cultura, la política mundial, la
religió... L'Agenda 2019 té, en conseqüència, com a lema "Les petites gran causes”.
A banda de les aportacions escrites des de llatinoamèrica, el compromís de la Comissió de l’Agenda a portat a
convidar per a aquesta edició firmes de persones compromeses amb el lema de l’Agenda 2019.
La Comissió impulsa la Campanya de sensibilització i l’Anada i Tornada*:
http://idayvuelta2018.blogspot.com.es
http://idayvuelta2017.blogspot.com.es
http://idayvuelta2016.blogspot.com.es
La Campanya vol donar a conèixer el lema i els materials didàctics que l’acompanyen:
L’Agenda 2019 i els materials que s’editen anualment, com el Calendari Solidari 2019 i el punt de llibre 2019; els que
ja existeixen i se segueixen editant i distribuint, com L’Agenda de Don Paulo (en català i en castellà), el nou Mapa de
Peters del revés per una mirada més justa del món (català), El darrer discurs de Charles Chaplin (català), l'opuscle
Carta a la Terra amb textos de Pere Casaldàliga, el llibre Com salvar-nos amb el planeta de l'educador Joan Surroca,
el DVD dels 15 Anys de Re-Evolució (edició en català i castellà), l’exposició itinerant de la història de l’Agenda Eina de
formació i de transformació, els llibres Antologia dels 20 anys de l'Agenda (edició en castellà, en català i una de pròpia
sobre Nicaragua), el llibre (digital i imprimible) Orientacions Pedagògiques i Recursos Didàctics, la sèrie documental
(CD) L’Excusa amb la guia pedagògica que l’acompanya, el recull d'articles publicats a l'Agenda (tres col·leccions) i el
documental Anada i Tornada, les causes pendents de llatinoamèrica...
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Tots aquests materials es treballen a les escoles, als centres d’educació no formal, a les presentacions que fan els
diversos col·lectius de base a tot el territori català i/o de parla catalana, a les biblioteques, a les associacions que
organitzen tallers, a les fires de solidaritat...
Tot el material que edita la Comissió Agenda Llatinoamericana es pot trobar digitalitzat a la pàgina web
www.llatinoamericana.org , amb el nou disseny que es va estrenar a la presentació a Girona dels 25 anys de l’Agenda
Llatinoamericana.
En el bloc de notícies que manté la Comissió s’hi poden trobar informacions de cada país llatinoamericà que està en
Campanya. Sovint apareixen aquells temes que els grans mitjans de comunicació obliden i deixen de banda. L’adreça
electrònica del Bloc general és: http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
Tots aquests materials permeten que la Campanya d’Anada i Tornada*segueixi tenint suport i que es pugui
continuar col·laborant econòmicament i a altres nivells amb els col·lectius de base llatinoamericans. D’aquesta
manera poden seguir editant i distribuint l’Agenda Llatinoamericana mundial 2019 al països germans d'altra riba de
l'oceà.
*Proposta provisional de contraparts: Catalunya, Illes Balears i Aragó (Saragossa) / Amèrica Llatina (Cuba, Brasil,
Guatemala, Hondures, Nicaragua, Mèxic, Equador, Costa Rica, Bolívia, El Salvador...)
ELS TRETS DE L’ÉSSER HUMÀ NOU: LES PETITES GRAN CAUSES
Pere Casaldàliga / São Félix do Araguaia, MT (Brasil)
Amb major o menor lucidesa, amb lògica vital més o menys conseqüent, ja hem descobert la Societat feta
Sistema, dins de l’Estructura que ens envolta i condiciona, sota la inevitable sol·licitació de la Conjuntura diària.
(L’Església, perita en Eternitat i menys perita en Història, durant segles, moltes vegades, fàcilment només veia
persones; o només individus; o més dicotòmicament encara, a vegades només veia ànimes...).
Sense deixar mai d’afrontar aquesta globalitat estructural, en la qual es forja la Història humana i dins de la
qual s’esdevé el Regne, hauríem ara de redescobrir, compromesament, la Persona, l’Ésser Humà, membre de la
Societat i protagonista de la Història i del Regne.
L’Ésser Humà –l’home i la dona- és un ésser estructurar i estructurant. La Història, el Sistema i el Regne el
fan, però, alhora, ell fa el Sistema, la Història i el Regne.
La reflexió i la vivència d’una Espiritualitat de l’Alliberament, a Amèrica Llatina (al Tercer Món, al Món, més en
general, penso jo sincerament), haurien de tenir com a consideració i exigència bàsiques la utopia necessària de
l’Ésser Humà Nou. Ser cristià, a qualsevol part del Món, en qualsevol hora històrica, és ser un Ésser Humà Nou, com
aquell Ésser Humà Nou, Jesús; però ser cristians, avui, a la nostra Amèrica Llatina, on l’Esperit i la Sang apressen,
només pot ser obstinar-se apassionadament en ser de veritat, lliurement, davant l’escàndol del Món i de l’Església,
Éssers Humans Nous, en una Església Nova, per al Món Nou.
Fa dies que intento delinear,dintre meu, els Trets fonamentals de l’Home Nou. I aquest intent és el que
ofereixo ara, com una contribució balbucient, al llibre del DEI sobre “Espiritualitat i Alliberament a Amèrica Llatina”.
Els nostres teòlegs, els nostres sociòlegs, els nostres psicòlegs i els nostres pastoralistes diran la seva
paraula major, científicament. I els nostres sants i els nostres màrtirs faran veritat –ja l’estan fent, amb cabalosa
efusió- el rostre llatinoamericà de l’Ésser Humà Nou.
1. La lucidesa crítica
Una actitud de crítica “total” davant de suposats valors, mitjans de comunicació, consum, estructures, tractats,
lleis, codis, conformisme, rutina...
Una actitud d’alerta, insubornable. La passió per la Veritat.
2. La gratuïtat admirada, enlluernada
La gratuïtat contemplativa, oberta a la Transcendència i acollidora de l’Esperit.
La gratuïtat de la Fe, la vivència de la Gràcia.
Viure en estat d’Oració.
La capacitat de sorprendre’s, de descobrir, d’agrair.
Llevar-se cada dia. La humilitat i la tendresa de la Infància Evangèlica.
El perdó major, sense mesquineses i sense servilismes.
3. La llibertat desinteressada
Ser Pobres, per ser Lliures davant dels Poders i de les seduccions.
La lliure austeritat dels que peregrinen sempre.
Una morigerada vida de combat.
La Llibertat total dels que estan disposats a morir pel Regne.
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4. La creativitat en festa
La creativitat intuïtiva, desembarassada, humorada, lúdica, artística.
Viure en estat d’Alegria, de Poesia i d’Ecologia.
L’afirmació de l’Autoctònia. Sense repeticions, sense esquematismes, sense dependències.
5. La conflictivitat assumida com a milícia
La passió per la Justícia, en esperit de lluita, per la veritable Pau.
La tossuderia incansable.
La denúncia profètica.
La Política, com a missió i com a servei.
Estar sempre definit, ideològica i vivencialment, del costat dels Pobres.
La Revolució diària.
6. La fraternitat igualitària
O la igualtat fraterna.
L’Ecumenisme, per damunt de races i d’edats i de sexes i de credos.
Conjugar la més generosa comunió amb la salvaguarda de la pròpia identitat ètnica, cultural i personal.
La Socialització, sense privilegis.
La real superació, econòmica i social, de les Classes, que són aquí, en ordre al sorgiment de la sola “Classe”
Humana.
7. El testimoni coherent
Ser allò que s’és.
Parlar allò que es creu.
Creure allò que es predica.
Viure allò que es proclama.
Fins a les darreres conseqüències i en les menudeses diàries.
La disposició habitual per al Martiri.
8. L’esperança utòpica
Històrica i Escatològica. Des de l’Avui per al Demà.
L’Esperança creïble dels testimonis i constructors de la Resurrecció i del Regne.
Tots aquests materials permeten que la Campanya d’Anada i Tornada segueixi tenint suport i que es pugui continuar
col·laborant econòmicament i a altres nivells amb els col·lectius de base llatinoamericans. D’aquesta manera poden
seguir editant i distribuint l’Agenda Llatinoamericana als països germans d'altra riba de l'oceà.

Ajuntament Arbúcies, Aj. Blanes, Aj. Calella de la Costa, Aj. Castelldefels,
Aj. Cellera de Ter, Aj. Celrà, Aj. Girona, Aj. Malgrat de Mar, Aj. Mataró, Aj. Reus,
Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. Santa Perpètua de Mogoda,
Aj. Torroella de Montgrí i la Diputació Girona/Dipsalut

