19 de marzo de 2012

L'EXPERIÈNCIA A CENTRAMÈRICA I MÈXIC AMB LA
CAMPANYA DE L'AGENDA 2012

La primera Agenda Llatinoamericana, que va ser editada al 1992, va arribar el
mateix any a Catalunya.
Un grup de gironins varem començar la seva distribució i ens vam adonar de la
gran eina que teniem entre les mans. Es tractava d'un llibre anual que creava,
enmig de l'agitament d'un món que corre massa ràpid i que menysprea importants
valors humans, un espai d'informació descontaminat sobre les Grans Causes
pendents reprimides per un sistema mercantilitzat. L'Agenda oferia materials útils
per transformar súbdits en ciutadans protagonistes d'una transformació que ens
conduiria cap un altre món possible construit amb consciència i justícia.
Cada any, alguns membres de la Comissió de l'Agenda de Catalunya visitem terrres
llationamericanes on ha estat cultivada compartint aquells valors que ens ensenyen
a estimar, a respectar i a coordinar esforços. Evaluem les perversions del sistema
nascut de la globalització, les lluites mundials i les repercusions a Amèrica i
Catalunya; diferents realitats i formes de treballar que condueixen a diferents
resultats.
El recorregut, anomenat Campanya d'Anada i Tornada ha visitat, durants dos
mesos, comunitats de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala,
Chiapas, Oaxaca, Saluya i Mèxic DF. A cada regió ens hem trobat equips
coordinadors que treballen, juntament amb altres organitzacions, en defensa dels
drets dels indígenes, dels treballadors, de les dones, el respecte a l'ecologia...
reinvindicant un món en el que totes i tots hi cabem.
L'Agenda Llatinoamericana transmet uns elements comuns: història, consciència,
compromís, militància i acció.
Història: que ens ajuda a conèixer quines han estat les consequëncies dels
imperialismes que ens han esclavitzat. Conèixer el passat es fonamental per
construir un món de justícia.
Consciència: que ens permet oblidar la pasivitat de la ignorància.
Reivindicació per no adormir-nos, per no traïr un aspecte tant humà com necessari:
la rebeldia per enfrontar-nos a l'injustícia.
Compromís: perquè és el nostre deure no abandonar-nos a la destrucció moral ni
oblidar les lluites de passades generacions.
Militància: que és font de participació acció i unió popular de la que neix la força
que ens permet avançar amb fermesa vers l'utopia.
Aquest any hem viscut, en el caminar de l'Anada Tornada una trist accident: el
company Guillermo i la companya Maria, mentre militaven per la causa, varen tenir

un accident en el qual Maria va perdre la vida i Guillermo encara està en
recuperació.
Recordarem a la Maria Santana com la gran lluitadora que va ser fins a l'últim
moment. La seva figura i personalitat són exèmple del caminar cap a la justícia i la
veritat.
Així doncs amb el lema SUMAK KAWSAY, cap a un bon viure i un bon conviure de la
humanitat, tornem a les nostres llars
El resultat del viatje ens anima a recuperar un bon viure oblidant l'individualisme
que el mercat ens ven sense que ens adonem i un millor conviure gracies a
compartir debat, presa d'estratègies conjuntes, militància per aconseguir
aspiracions comuns i d'aquesta manera enriquir-nos conjuntament.
¡Totes juntes caminem!

