6 DIUMENGE, 23 DE SETEMBRE DE 2018

Diari de Girona

COMARQUES

CORREU ELECTRÒNIC

comarques.diaridegirona@epi.es

«Les grans causes en allò petit». L’Agenda Llatinoamericana del 2019 convida a reflexionar sobre el dia a dia i la
posició personal de cadascú en matèries com ara l’espiritualitat o la relació amb la naturalesa.

L’Agenda de les
lluites quotidianes

responsable (Sònia Cervià), la precarietat laboral que afecta sobretot
a les dones (Ester Costa), el tràfic de
persones (María Silvia Oliveira), la
inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual (IAS de Girona) o nombrosos temes relacionats
amb l’actual sistema alimentari i
mediambiental. Segons explica el
coordinador de la campanya de
l’Agenda a les comarques gironines, Jordi Planas, en aquesta ocasió
s’han editat . agendes en català
i  en castellà, que s’han distribuït per Catalunya i les illes Balears.
També s’han imprès uns . calendaris i uns .o punts de llibre.
Les agendes es poden trobar als
centres de recursos i també s’han
penjat altres material al web de
l’Agenda.

Un punt de llibre
que recorda la
gironina Núria Terés
 Igual que en ocasions anteriors, paral·lelament a
l’Agenda Llatinoamericana
s’han editat altres materials
complementaris, com un
punt de llibre solidari que
vol reconèixer la tasca de diferents activistes. En aquesta ocasió, el calendari inclou
-en el mes d’octubre- l’educadora gironina Núria Terés,
desapareguda l’any 2016. A
més, el calendari també inclou altres figures femenines com la sociòloga feminista Marielle Franco, recentment assassinada, la
cantant Cesária Évora o la
feminista africana Mariama
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Jordi Planas, amb un exemplar
de l’Agenda Llatinoamericana
per al 2019. ANIOL RESCLOSA
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cologisme, colonialisme,
feminisme, educació, política... Fins ara, l’Agenda
Llatinoamericana mundial ha servit per abordar les grans
causes que marquen el devenir de
la humanitat. Per a l’any , tanmateix, els seus responsables han
decidit fer un tomb i parlar de les
petites causes de cada dia, les lluites quotidianes. Per això, el seu
lema per a l’any que ve, en què
l’Agenda arriba a la seva a edició,
és «Les grans causes en allò petit».

Per a fer-ho, han demanat a diversos activistes catalans i llatinoamericans que expliquin les lluites que
han marcat el seu dia a dia.
«En aquesta ocasió, l’Agenda ens
convida a mirar sota de l’estora, en
el nostre interior, en la nostra vida
privada, familiar... fins i tot en la
nostra alimentació o en la nostra
relació amb els animals», escriu
José María Vigil, impulsor de
l’Agenda juntament amb Pere Casaldàliga. En aquesta edició, doncs,
hi ha diferents personalitats que
han decidit explicar les seves lluites
particulars. Per exemple, el torroellenc Joan Surroca explica com ell i
la seva dona, Anna Maria, s’han en-

La 28a edició de
l’Agenda
Llatinoamericana
torna amb la
voluntat de crear
consciència

frontat conjuntament al tumor cerebral que li van diagnosticar a ella
l’any  i que per tant els ha
acompanyat en els darrers  anys
de la seva vida. També hi participa
el teòleg brasiler Frei Betto, que explica la lluita amb el seu germà Tonico -desaparegut l’any - contra les drogues al llarg de la seva
vida. O l’economista Arcadi Oliveres, que relata la mort del seu fill
Marcel de càncer als  anys i explica la lliçó de vida que en va extreure.
Aquestes i altres històries personals es combinen amb articles que
reflexionen sobre qüestions com la
necessitat d’oferir una informació

Càritas Diocesana de Girona
CaixaBank ES33 - 2100-0002-55-0201752435
Triodos Bank ES38 - 1491 – 0001 – 26 -2073033124

Una eina oberta
Planas recorda que l’Agenda «és
una eina oberta a tothom», sigui religiós o no. «Existeixen poques eines alternatives amb aquest esperit
d’anada i tornada entre Llatinoamèrica i Catalunya», afegeix. El seu
objectiu, com sempre, és crear
consciència i fomentar els valors
humans. «La única alternativa a la
situació actual és la consciència, i
això és el que pretén l’Agenda», resumeix Planas.
Per tal d’aprofundir en el contingut de l’Agenda, el proper  d’octubre es farà una jornada de reflexió
al parc hospitalari Martí i Julià de
Salt que comptarà amb la presència de Joan Surroca. Més endavant,
com sempre, es farà la presentació
de l’Agenda a la ciutat de Girona. En
aquesta ocasió serà el divendres 
d’octubre al Teatre del Centre Cívic
de Sant Narcís, i comptaran amb la
participació de l’escriptor i polític
Ignasi Riera. També hi haurà l’actuació musical de Marta Forment.
Planas es mostra molt agraït a
tots els ajuntaments que permeten
tirar endavant l’Agenda a través del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tot i que en aquesta ocasió també han rebut un ajut
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

T. 972 20 49 80 (ext. 4) de 9 a 14 hores
sae@caritasgirona.cat
www.caritasgirona.cat

Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)
1. Parella amb un fill de 10 anys. El pare va perdre la
feina fa 3 anys i la mare, que també ajudava mitja jornada en un restaurant, també es va quedar a l’atur. La
família extensa la tenen fora del país. Aquest fet fa que
la situació que viuen els amoïni molt, perquè, com diu el
pare, «tenir als teus a prop fa que les males èpoques es
puguin digerir millor, tens l’ajuda d’ells i això és un
valor». La treballadora social que fa seguiment del cas
d’aquesta família els ha orientat perquè tramitin la renda
garantida, i es troba pendent de resolució. Un germà del
pare fa poc ha arribat a Catalunya, procedent del seu país
d’origen, amb la idea de treballar, però no està sent fàcil.
Es demanen 95 € per cobrir una despesa de material escolar del fill per al nou curs. Ref. 1620
2. Família nombrosa amb quatre fills menors d’edat. Actualment la família només té com a ingressos els procedents d’una renda garantida. Anteriorment cobraven una
renda mínima, però des d’aquest setembre passat han
començat a cobrar la renda garantida que també els ha
permès obtenir uns ingressos una mica més alts, fet que
facilita el pagament de les despeses més bàsiques, tot i

que encara hi ha mesos que quan vingui la factura del
gas o la llum poden tenir alguna dificultat. La dona actualment assisteix a un taller d’arranjament de roba, vinculat al Centre de Distribució d’Aliments que té Càritas al
municipi. L’home també fa recerca de feina i ha iniciat
un itinerari sociolaboral per facilitar la seva inserció al
mercat laboral actual. Es demanen 120 € per cobrir una
despesa de material escolar d’un dels nens, per a aquest
curs. Ref. 1621
3. Pare amb tres fills menors. Aquesta família presenta
una situació molt precària i actualment es troba en seguiment per part de serveis socials i Càritas. Tenen força
deutes acumulats de diferents despeses de casa. Els ingressos provenen d’una pensió per invalidesa però no
són suficients per fer front a la totalitat de despeses bàsiques necessàries de casa. El problema sol venir quan
el mateix mes ha de pagar lloguer i subministraments
bàsics. Un germà del pare ajuda puntualment a pagar la
llum o el gas de la família. La mare dels fills no passa cap
tipus de manutenció i la situació està pendent de resolució per via legal. Es demanen 104 € per fer front a la

despesa de material escolar del fill gran. Ref. 1622
4. Família nombrosa formada per 7 membres i amb fills
menors. Aquest nucli familiar no té cap ingrés des de fa
8 mesos. El pare cobrava una prestació d’invalidesa de la
Seguretat Social però no li han renovat la prestació tot i
que es troba en revisió d’aquesta resolució, que ha sorprès la família i al mateix temps amoïna respecte al futur
més immediat. Actualment la família ha fet els tràmits
per obtenir la renda garantida, però encara esperen la
resolució. Estan molt amoïnats i des dels serveis socials
del municipi fan seguiment i coordinació amb Càritas per
cercar alternatives conjuntament amb la família que permetin una estabilitat d’aquesta última. Es demanen
147 € per cobrir la despesa de material escolar de dos
dels fills. Ref. 1623
5. Parella amb 4 fills menors. Al nucli familiar no hi ha ingressos estables. En els darrers dos mesos han iniciat la
tramitació de la renda garantida de ciutadania i es troben
a l’espera. Fan seguiment mensual amb la seva treballadora social i també amb la tècnica d’acollida de Càritas.

La mare assisteix també al projecte Ubuntu d’atenció psicosocial, a causa de la situació socioeconòmica que viu la
família, fet que li provoca molta ansietat. El pare diàriament fa recerca de feina, i al mes de febrer va iniciar un
taller relacionat amb el sector de l’alimentació, per reforçar competències i coneixements que li poden facilitar
la seva incorporació al mercat laboral. Es demanen 65 €
per cobrir una despesa de medicació. Ref. 1624
6. Nucli familiar on viu la parella i un nebot. Ingressos
actuals inexistents. Cap membre familiar treballa. Aquest
nucli familiar viu en un pis de lloguer, del qual deuen 9
mesos. Amb el propietari han arribat a un acord d’anar
pagant el que puguin fins una data en concret. La família també està sent atesa pel servei d’acollida que té Càritas al municipi. La dona és atesa actualment al Projecte
Ubuntu, que treballa grupalment la salut emocional de
les persones que es troben en situació de vulnerabilitat
socioeconòmica. La treballadora social de referència ha
assessorat la família perquè s’adrecin a l’oficina de treball més pròxima, a tramitar la renda garantida. Es demanen 276 € per cobrir un mes de lloguer. Ref. 1625

