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Localització geogràfica: Catalunya i Illes Balears / Amèrica Llatina
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Data finalització del projecte:

Període que abraça aquest informe:

01/04/2018 - 31/05/2019

Data d’elaboració d’aquest informe:

01/06/2019

Import subvencionat pel Fons Català de Cooperació:

31/05/201
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20.955,45 €

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:
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 materials lliurats editats 2018-2019
Exemplar de l'Agenda Llatinoamericana mundial 2019 en català (amb el logotip FCCD)
Exemplars de diverses edicions llatines de l’Agenda 2019 en castellà
Calendari Solidari 2019 i punt de llibre 2019 (el de mida pòster, amb el logotip del FCCD)
Cartell presentació oficial de la Campanya 2018-2019 de l'Agenda 2019 a Girona (logo FCCD)
Cartell "mut" per a presentacions locals de l'Agenda 2019 (amb el logotip FCCD)
Carta signada per Manuel Vila i Motlló (ACCD) agraint el lliurament postal de l'Agenda 2019
Carta signada per l'Abat de Montserrat agraint el lliurament postal de les Agenda 2018 i 2019
Carta manuscrita de Carme Forcadell des de la cel·la de Mas d'Enric agraint l'Agenda 2019*

Descripció del projecte durant el període que cobreix l’informe: evolució del context,
mecanismes establerts per executar el projecte. Què s’ha fet durant aquest període...
Pel que fa a l'edició de l'Agenda Llatinoamericana mundial 2019 s'han distribuït, aquesta Campanya
2018-2019 a únicament a Catalunya i Balears, un total de 2.700 exemplars impresos en català
(editats per la Comissió) i 216 en castellà (editats pel Comitè Oscar Romero d'Aragó): un total,
doncs, de 2.951* 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...
* més una edició especial (sense espiral) de 35 Agendes per a les preses i presos polítics catalans.
... així cal sumar a l’Agenda 2019 anual: 3.500 Punts de llibre del Calendari Solidari 2019, 1.800
pòsters del Calendari Solidari 2019 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 revés amb les dades del PNUD 2018 (en cat., 5.000 impresos
i en cast., en PDF); el ja editat 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...
La Comissió col·labora des de 1992 amb els autèntics protagonistes de la Campanya anual de l'Agenda,
els col·lectius de base (contraparts) de diferents països. Les contraparts locals que editen i/o treballen
l’Agenda són: Mèxic, Hondures, Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Brasil, El
Salvador, Xile, Bolívia, Panamà, Equador. Cada contrapart treballa en sintonia amb la realitat de cada
país, de les condicions tant de personal, com econòmiques.
Des de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana es dona suport, tant econòmic com administratiu als
col·lectius de base perquè facin l’edició anual. Amb ells, la relació es manté a través d’internet i del
viatge que es fa un/dos cop/s a l’any al territori, on un grup de persones de l’Agenda viatgen a uns
quants països. La delegació té l’objectiu d’intercanviar experiències i reforçar els llaços d’unió que
l’Agenda ens dona com a excusa. Es volen establir ponts de diàleg entre el Nord i el Sud i crear
instruments de sensibilització per a la transformació social.
> Anada i Tornada 2019: idayvuelta2019.blogspot.com.es
> Anada i Tornada 2018: idayvuelta2018.blogspot.com.es
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.
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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
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 2018-2019 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.
Les presentacions a Catalunya i fora del territori català s'han mantingut i serveixen per valorar el grau
d'implicació del territori: les associacions responen i es mobilitzen durant la campanya per fer de les
presentacions un fòrum de debat i compromís. El col·lectius i les associacions responen i assisteixen a
les jornades anuals que organitza la Comissió, com la Jornada de Debat de Salt (Gironès), l'Assemblea
anual del CeDRe a Girona o la presentació oficial inicial de l'Agenda 2019 per les Fires de Sant Narcís a
Girona (26 d'octubre de 2018), amb -aquest any- amb el periodista Ignasi Riera

Fonts de verificació generals, publicades a la xarxa
Memòries narratives i gràfiques i vídeo-gràfiques de les Campanyes:
Memòria campanya Agenda 2018:
www.llatinoamericana.org/Memoria2017Agenda2018.pdf
Memòria Anada i Tornada 2018:
llatinoamericana.org/Memoria2018Agenda2018_Anada-Tornada.pdf
www.llatinoamericana.org
i al Bloc de l'Agenda:
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al Bloc d'Anada i Tornada:
idayvuelta2018.blogspot.com.es
idayvuelta2019.blogspot.com.es
i al Twitter de la Comissió:
@AgendaLlatinoam / twitter.com/AgendaLlatinoam

S'han assolit els objectius de la Campanya de sensibilització per donar a conèixer l’Agenda 2019 els
seus continguts i els materials complementaris: la Carpeta Pedagògica, que té domini propi:
http://www.lacarpeta.org, un CD amb els continguts de la Carpeta dels darrers anys, el Mapa de
Peters, el Calendari Solidari 2019, el cartell del Darrer Discurs de Charles Chaplin, cartells de
convocatòria, una exposició, són els principals materials de suport editats. Entre el 2006 i el 2011
s’han fet 13 vídeos de la col·lecció l’excusa. El 2012 es va presentar una guia d’orientacions
didàctiques...
Aquestes actuacions han permès, a més de la sensibilització i educació en el propi territori, donar
suport a la Campanya d’Anada i Tornada, amb la intenció de tornar a Amèrica Llatina part del que
l’Agenda aporta. Això permet recollir recursos econòmics per als beneficiaris directes (editors) per
abaratir els costos d’edició de les Agendes a Nicaragua i l’edició dels materials complementaris en
castellà, per fer-los arribar a grups i col·lectius més desfavorits de països com Nicaragua, Perú,
Guatemala, El Salvador i República Dominicana, Chiapas, Cuba, Brasil i poder utilitzar aquest material
com a eina de conscienciació i de formació d’aquests col·lectius.
Hem de considerar beneficiaris indirectes també als assistents a les presentacions i que utilitzen els
materials didàctics, alumnes dels formadors... A Catalunya es fa la campanya de difusió conscienciació
del tema de l’any amb presentacions en diferents municipis (veure web), el 2018-2019 s'ha tractat el
tema "Les Grans Causes en allò petit".
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S'han mantingut els objectius dissenyats
L’Agenda Llatinoamericana mundial és una iniciativa que manté tres finalitats:
ser una eina educativa, esdevenir una font d’informació i servir com a Agenda.
Dinamitzar presentacions per difondre i debatre el missatge
Accés al material didàctic, de promoció i notícies i a totes les Agendes anteriors
> http://www.llatinoamericana.org/website/cat/Agenda.asp
> http://latinoamericana.org/2019/info/
> http://www.servicioskoinonia.org/Agenda/archivo/catalan/mtemas.php
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 -via el CeDRe- en el marc del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació de la ciutat de Girona. També hi ha col·laborat econòmicament –via FCCDl’Ajuntament Calella, Aj. Arbúcies, Aj. Begur, Aj. Celrà, Aj. la Cellera de Ter, Aj. Castelldefels, Aj. Santa
Coloma de Gramenet, Aj. Mataró, Aj. Torroella de Montgrí i Aj. Malgrat de Mar.
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.

ACTIVITATS
Activitat: Continuar i consolidar l'Agenda Llatinoamericana 2019 i la seva
Campanya 2018-2019 a Catalunya i a l'Amèrica Llatina com una eina de
formació per transformar el món

FONTS DE VERIFICACIÓ
Fonts de verificació
Memòria narrativa de les Campanyes de
l’Agenda, al web de l'Agenda:
Memòria campanya Agenda 2018/2019:
www.llatinoamericana.org/Memoria2017Agend
a2018.pdf
Memòria Anada i Tornada 2018:
llatinoamericana.org/Memoria2018Agenda201
8_Anada-Tornada.pdf
www.llatinoamericana.org
i al Bloc de l'Agenda:
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al Bloc d'Anada i Tornada:
idayvuelta2018.blogspot.com.es
idayvuelta2019.blogspot.com.es
i al Twitter de la Comissió:
@AgendaLlatinoam /
twitter.com/AgendaLlatinoam

Resultat: Indicadors objectivament verificables:
Agendes editades i distribuïdes. Nombre de presentacions realitzades a Catalunya i a Llatinoamèrica...
Activitat: Recolzar la Campanya Anada i Tornada 2018-2019 a l'Amèrica
Llatina amb l'edició de l'Agenda, les presentacions, els compromisos
institucionals i els nous contactes que puguin sorgir amb col·lectius de
base de països on encara no s'edita l'Agenda
Les contraparts fan la seva Campanya de sensibilització pròpia “in situ”

Fonts de verificació
Memòria narrativa de les Campanyes de
l’Agenda, al web de l'Agenda:
Memòria campanya Agenda 2018/2019:
www.llatinoamericana.org/Memoria2017Agend
a2018.pdf
Memòria Anada i Tornada 2018:
llatinoamericana.org/Memoria2018Agenda201
8_Anada-Tornada.pdf
www.llatinoamericana.org
i al Bloc de l'Agenda:
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al Bloc d'Anada i Tornada:
idayvuelta2018.blogspot.com.es
idayvuelta2019.blogspot.com.es
i al Twitter de la Comissió:
@AgendaLlatinoam /
twitter.com/AgendaLlatinoam

Resultat: Indicadors objectivament verificables: es dona suport a 14 països llatinoamericans, entre els quals s’edita
l’Agenda Latinoamericana > http://www.llatinoamericana.org/website/esp
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Activitat: Campanya a tot el territori català i balear
Indicadors objectivament verificables:
Les presentacions 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 (a l’Hospital Santa
Caterina de Salt) o l'Assemblea anual al CeDRe

Fonts de verificació
Memòria narrativa de les Campanyes de
l’Agenda, al web de l'Agenda:
Memòria campanya Agenda 2018:
www.llatinoamericana.org/Memoria2017Agend
a2018.pdf
Memòria Anada i Tornada 2018:
llatinoamericana.org/Memoria2018Agenda201
8_Anada-Tornada.pdf
www.llatinoamericana.org
i al Bloc de l'Agenda:
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al Bloc d'Anada i Tornada:
idayvuelta2018.blogspot.com.es
idayvuelta2019.blogspot.com.es
i al Twitter de la Comissió:
@AgendaLlatinoam /
twitter.com/AgendaLlatinoam

Resultat: Les presentacions del territori català es mantenen > http://www.llatinoamericana.org/website/cat/campanya.asp
Activitat: Material pedagògic per distribuir i treballar durant la Campanya
Nou Calendari Solidari 2019 (mida pòster i mida punt de llibre que
s'encarta en totes les Agendes distribuïdes)
Reeditar el Mapa Peters del revés amb les últimes dades difoses del
PNUD: se reedita (en castellà) a petició de les contraparts
llatinoamericanes

Resultat: s’adjunten Calendari 2019 + punt de llibre 2019 + Agenda 2019

Fonts de verificació
Memòria narrativa de les Campanyes de
l’Agenda, al web de l'Agenda:
Memòria campanya Agenda 2018:
www.llatinoamericana.org/Memoria2017Agend
a2018.pdf
Memòria Anada i Tornada 2018:
llatinoamericana.org/Memoria2018Agenda201
8_Anada-Tornada.pdf
www.llatinoamericana.org
i al Bloc de l'Agenda:
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al Bloc d'Anada i Tornada:
idayvuelta2018.blogspot.com.es
idayvuelta2019.blogspot.com.es
i al Twitter de la Comissió:
@AgendaLlatinoam /
twitter.com/AgendaLlatinoam
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Activitat: Millorar la gestió de les tecnologies 2.0 i de les xarxes de
comunicació social
Indicadors objectivament verificables:
Es manté el twitter de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de
Girona i es dinamitza
Es crea el bloc del viatge d'Anada i Tornada Agenda perquè es pugui fer
un seguiment des de qualsevol punt del món gairebé a l'instant
Resultat (seguiment en web):
Anada i Tornada 2019: idayvuelta2019.blogspot.com.es
Anada i Tornada 2018: idayvuelta2018.blogspot.com.es

Fonts de verificació
Memòria campanya Agenda 2018:
www.llatinoamericana.org/Memoria2017Agend
a2018.pdf
Memòria Anada i Tornada 2018:
llatinoamericana.org/Memoria2018Agenda201
8_Anada-Tornada.pdf
i al Bloc de l'Agenda:
http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es
i al Bloc d'Anada i Tornada:
idayvuelta2018.blogspot.com.es
idayvuelta2019.blogspot.com.es

Descripció del suport a la difusió de l’Agenda 2019 a altres països
Ens ho diuen en els seus informes de la Campanya 2018-2019
les entitats agermanades amb la causa de la solidaritat
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MÉS FOTOS CAMPANYA 2019
https://llatinoamericana.org/campanya-agenda-2019/
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Ajuntament Calella, Aj. Arbúcies, Aj. Begur, Aj. Celrà, Aj. la Cellera de Ter,
Aj. Castelldefels, Aj. Santa Coloma de Gramenet,
Aj. Mataró, Aj. Torroella de Montgrí i Aj. Malgrat de Mar

