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Relació de materials lliurats editats 2019-2020
Exemplar de l'Agenda Llatinoamericana mundial 2020 en català (amb el logotip FCCD)
Exemplars de diverses edicions llatines de l’Agenda 2020 en castellà
Calendari Solidari 2020 i punt de llibre 2020 (el de mida pòster, amb el logotip del FCCD)
Cartell presentació oficial de la Campanya 2020-2020 de l'Agenda 2020 a Girona (logo FCCD)
Cartell "mut" per a presentacions locals de l'Agenda 2020 (amb el logotip FCCD)
Correu Lluïsa Vidal del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona de la recepció de 60 agendes
llatinoamericanes any 2020. (Logo FCCD I DIP SALUT)
Cartells veritats profètiques d’en Pere Casaldàliga (Logo Fons Catalá)

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...
La agenda llatinoamericana és una iniciativa llatinoamericana i catalana que edita i promou la Comissió de
l'Agenda Llatinoamericana i mundial a Girona amb col·laboració del països llatinoamericans. L’agenda compte
amb tres finalitats: ser una eina educativa de conscienciació i sensibilització als països del nord, esdevenir com
una font d’informació llatinoamericana i mundial i servir com a dietari en paper d'ampli ús a los països
involucrats i les contraparts llatinoamericans, anomenada locals.
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 2020 té, en conseqüència, com a lema "Tsunami 4.0. La
revolució Digital que ve” que es centra en la 4ª revolució industrial.
L’Agenda 2020 també compta amb altres materials educatius que s’editen anualment, com: el Calendari Solidari
2020 i el punt de llibre 2020. I distribueix els que ja existeixen i se segueixen demanat com L’Agenda de Don
Paulo (en català i en castellà), el nou Mapa Mundial 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). 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. També
hi ha el documental Anada i Tornada, les causes pendents de Llatinoamèrica i les veritats profètiques d’en Pere
Casaldàliga. 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 i tallers. Tant en la edició com la
promoció dels actes fen difusió de cartells i pancartes que inclouen logos del Fons Català.
Les contraparts llatinoamericans 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. Es així
que la comissió de l’agenda col·labora des de 1992 amb els autèntics protagonistes de la Campanya anual de
l'Agenda: els col·lectius de base (contraparts) del diferents països llatinoamericans.
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En el marc de la Campanya 2019-2020, el col·lectiu de la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana van editar a
Catalunya mes de 2500 agendes en català i per la seva impressió es van a imputar diners de les subvencions del
Fons Català i va organitzar diverses activitats dins del territori català fent promoció als mitjans de comunicació
audiovisuals, radial, escrit i a les xarxes socials (twitter, instagram, facebook). Precisament aquest any va
organitzar ponències i converses del llibre Agenda Llatinoamericana mundial a Girona, Barcelona, Llagostera,
Palafrugell, Salt, Torroella de Montgrí, Malgrat del Mart, La Bisbal, Santa Coloma de Gramenet, Palamós,
Arbúcies, Avinyonet de Puigventós, Figueres i altres municipis del territori català. Tot aquesta difusió de
l’agenda i dels materials anuals i els existent va ser possible amb la participació de voluntaris catalans i col·lectius
llatinoamericans a 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. 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, ajuntaments, 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 2019-2020 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 2020 per les Fires de Sant Narcís a Girona (30
d'octubre de 2019), amb -aquest any- amb el professor de la Universitat de Girona: Dr. Marco Aparicio i Susan
Power (activista palestina de drets humans per a Palestina).
La Comissió llatinoamericana 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.
El resultat va ser que s'han assolit els objectius de la Campanya de sensibilització per donar a conèixer l’Agenda
2020 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 2020, el cartell del Darrer Discurs de Charles Chaplin, cartells de convocatòria, una xerrada
pel cop d’estat a Bolívia.
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.
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Fonts de verificació generals, publicades a la xarxa
Acte/ esdeveniment
Anunci de presentació de l'Agenda 2020
(català)
Entrevista a Jordi Planas a Estudio TN8 de
Nicaragua
Entrega del Premi Decreixement 2019-2020
Entrevista de tv Girona 2019 a Josué Aleman
coordinador llatinoamericà de l’agenda

Font- Enllaç
https://youtu.be/Q7AMiUM4dVw
https://youtu.be/44gWIUuMT98

https://youtu.be/_7GOEp9tBqM
https://www.alacarta.cat/
<div id="embed-alacarta-16391"></div>
<script src="https://www.alacarta.cat/js/embed.js" datacontainer="embed-alacarta-16391"
datasrc="5e0f7106f540c53340881423"></script>v
Entrevista a tv Girona 2019 a Elizabeth <div id="embed-alacarta-65694"></div>
Fuentes, tècnica de la Comissió de l’agenda a <script src="https://www.alacarta.cat/js/embed.js" dataGirona
container="embed-alacarta-65694"
datasrc="5d96fc76c10d7018f405e282"></script>
Entrevista a Jordi Planas a LANOVA Ràdio de http://www.lanovaradio.cat/jordi-planas-lagendaReus
llatinoamericana-desperta-consciencies/
Jordi Planas: “L’Agenda Llatinoamericana
desperta consciències”
Entrevista a Ràdio Calella Televisió
https://youtu.be/wyektAzetjA
Recull de premsa campanya 2019-2020
Article de Jordi Planas a
El Punt Avui

09/04/2020

http://llatinoamericana.org/website/cat/premsa.asp
Article de Jordi
Planas a El Punt
Avui

07/04/2020

Article de Lluís
Bosch a Diari de
Girona

06/04/2020

Article de Jordi
Planas a El
Independiente

18/03/2020

Article de l'Agenda
a Diario Co Latino

18/03/2020

Article de Jordi
Planas a El Punt
Avui

03/03/2020
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Premi a la Difusió
del Decreixement

02/03/2020

Article de Jordi
Pujadas a Diari de
Girona

11/12/2019

Article de Carme
Vinyoles a El Punt
Avui

08/12/2019

Carta al director a
El Punt Avui

04/12/2019

Article de l'Agenda
a El Punt Avui

27/11/2019

Aticle de Jordi
Corominas a El
Punt Avui

10/11/2019

Article de l'Agenda
a Menorca al dia

22/10/2019

Article de l'Agenda
a La República

12/10/2019

Presentació de
l'Agenda 2020
d'Elizabeth Fuentes

09/10/2019

Carta al director a
El Punt Avui

08/10/2019

Article de l'Agenda
en el Diari de
Girona

29/09/2019

Entrevista a Jaume
Pera a El Punt Avui

23/09/2019
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Entrevista
(castellà)a Jordi
Pujadas a El Punt...

Entrevista a Jordi
Pujadas a El Punt Avui

17/09/2019

17/09/2019

http://llatinoamericana.org/website/cat/desc.asp
Materials digitalitzats de l’agenda
Galeria fotos campanya 2019-2020

http://llatinoamericana.org/website/cat/albumfotos.asp?id_tema=27

Entrevistes a voluntaris i autors a la radio
Entrevista a Jaume
Pera a Catalunya
Ràdio

01/08/2020

http://llatinoamericana.org/website/cat/galeriamp3.asp

Entrevista a Jordi
Planas a Ràdio
Vilafant

12/01/2019

Entrevista a Gabriela
Serra a Ràdio Sabadell

29/11/2019

Bloc de l'Agenda:

http://www.llatinoamericana.blogspot.com.es

Bloc d'Anada i Tornada

http://idayvuelta2020.blogspot.com.es

Twitter de la Comissió
Instagram de la Comissió
Fanpage
facebook
i
grup
llatinoamericana de facebook

@AgendaLlatinoam
@Agendallatinoamericana
agenda https://www.facebook.com/llatinoamericanaimundial/

Web

https://www.facebook.com/groups/971877312836624/
www.llatinoamericana.org

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.
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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 Catalunyade 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 FCCD- l’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.

Més fotos:
https://llatinoamericana.org/campanya-agenda-2020/

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

