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VINTENA TROBADA:
“AMB LA POLÍTICA DE LA NOVA TERRA”
Durant aquests darrers mesos, la presència de Pere Casaldàliga entre nosaltres, amb les seves nostres Causes s'ha fet com més densa a Catalunya: l'exposició "Una veu compromesa" que va visitant diversos racons del nostre país, els llibres "Una vida enmig del poble", "Cartes marcades",
"Reflexions des del compromís", així com d'altres iniciatives han fet el Pere renovadament present,
amb tot el pes i el desafiament d'obrir perspectives personals i col·lectives a les seves - nostres
Causes.
Aquest any celebrarem la 20a. Campanya-Trobada. Durant aquests anys de camí de l'Associació
Araguaia, les nostres Campanyes-Trobades anuals han estat marcades per aquestes Causes bàsiques que "valen més que la meva vida", en paraules del bisbe Pere: Els pobles indígenes, la terra,
els negres, les dones, els 500 anys, Amèrica Llatina, el camí cristià de l'alliberament... Totes aquestes causes i d'altres, amb aspectes diversos, al ritme dels desafiaments d'allà, al ritme de la reflexió
de l'Agenda Llatinoamericana, han anat marcant la nostra reflexió al pas dels darrers 20 anys.
Celebrem, dèiem la 20a. Campanya-Trobada, comptant des d'aquella primera Trobada Pro-Nobel de
la Pau realitzada a St. Cugat. I volem dedicar aquesta Campanya i Trobada a una d'aquestes causes
majors que han orientat el servei d'En Pere i el Projecte collectiu del bisbat de Sao Félix: la Causa
de la TERRA. Aquesta Terra "mare-germana" que ens nodreix a tots/es, que és de tots i per a tots/es.
Aquesta Terra majoritàriament segrestada, maltractada, violentada, degradada, explotada per uns
pocs que la utilitzen com un "objecte d'usar i llençar" únicament per als seus interessos macro-econòmics de domini, lucre i control econòmic-polític local i global.
L'Agenda Llatinoamericana d'aquest any ens recorda que ens cal urgentment una altra forma de "fer
política" i de "ser política". La política és l'art del govern compartit de la "polis", de la "ciutat". Però si
ara el nostre planeta s'ha convertit en un "aldea global", en una "polis global", ens urgeix aquella política, aquell art de "govern compartit" de la ciutat global on s'uneixin les antigues savieses dels pobles
més lligats a la terra amb les noves necessitats locals i globals. De manera que els pobles i els pobres
puguin tenir cura de la Terra i puguin fer-la fruitar i se'n puguin saciar: que la Terra pugui ser una Casa
comuna, una Taula parada per a tots els homes i dones a la qual tots estem convidats i de la qual
tots/es en fruïm.
Moltes antigues i noves lluites, moviments dels pobles, dels pagesos, dels indígenes, de moltes
dones i homes han volgut i volen preservar i/o recuperar aquest dret i aquest deure. Aquest any la
nostra Campanya i la nostra Trobada els vol retre homenatge, fer-ne memòria, fer-los presents, especialment a través de la lluita i la paraula col·lectives del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra del Brasil. Les lluites, les conquestes, les morts i les persecucions, la lleialtat radical de l'MST
a les inspiracions profundes de les savieses i lluites històriques pel dret a la terra, amb el seu coratge indomable ens acompanyaran
Tots som convidats a participar-ne.

Drets Humans - Poble de Déu - Tercer Món - Ecologia - Ecumenisme

LA LLUITA DEL BISBE FREI LUIZ CAPPIO
CONTRA EL TRANSVASAMENT DEL RIU SAÔ FRANCISCO
AL NOREST BRASILER.
Amb tota la nostra solidaritat estem acompanyant, la lluita del bisbe brasiler de Barra, Dom
Luiz Cappio, en contra del transvasament del Rio
São Francisco.

MANIFIEST No a l' actual projecte de

Aquesta lluita, recolzada per moltes persones,
organitzacions, moviments socials i la mateixa
Conferència Episcopal Brasilera, el va portar a
una acció radical: el dejuni durant 24 dies, que va
interrompre, quan les seves forces ja estàvem
molt acabades i havent perdut la consciència. El
fet de saber la trista notícia de que el Tribunal
Suprem havia resolt que les obres del transvasament podien continuar, va contribuir a aquesta
situació.

Nosaltres, els sotasignants, públicament repudiem l'actual projecte del govern federal del
transvasament del Rio São San Francisco .
Aquest projecte faraònic, no és democràtic, perquè no democratitza l'accés a l'aigua per les persones que tenen sed a la regió semiàrida, distant
o propera al Riu São San Francisco.

Abans d'entrar a l'Hospital, el dia 21 de desembre, feia aquestes declaracions:
" ...Després de 24 dies acabo el meu dejuni, però
no la meva lluita que també és la vostra, que és
nostra. Necessitem ampliar el debat, escampar la
informació veritable, fer créixer la nostra mobilització fins a derrotar aquest projecte de mort i
conquerir el veritable desenvolupament del semiàrid i el São Francisco. Acabo el meu dejuni per
vosaltres, que heu lluitat amb mi i fet el mateix
camí . Sé que compto amb vosaltres i vosaltres
compteu amb mi per a continuar la nostra batalla
perquè "tots tinguin vida i tinguin vida en
abundància"

A continuació transcrivim
el Manifest encapçalat per
Leonardo Boff i recolzat
per centenars de persones,
entre elles el bisbe
Casaldàliga, de suport a
aquesta lluita.

transvasament del riu São Francisco.
Per la vida de D. Luiz Cappio, per la vida
del riu São Francisco.

El govern argumenta que dotarà d'aigua a 12
milions d'assedegats. El projecte, veritablement
pretén utilitzar el diner públic per afavorir les
empreses contractistes, l'agronegoci, privatitzar i
concentrar en mans dels pocs de sempre les
aigües del Nordest, dels grans embassaments,
sumades a les del Riu São San Francisco.
El transvasament té molt poc a veure amb la
sequera. De manera que els canals de l'eix nord,
per on passaria el 71% dels volums transvasats,
passarien lluny de les regions menys plujoses i
de les àrees amb més elevat risc. I el 87% d'aquestes aigües es destinarien a activitats econòmiques altament consumidores d'aigua, com la
fruticultura irrigada, el cultiu de gambes i la siderurgia, orientades a l'exportació, provocant seriosos impactes ambientals i socials. Totes aquestes
implicacions no han estat discutides de forma
transparent amb les poblacions afectades com
els riberencs, pescadors, indígenes, quilombolas
(comunitats negres) i la comunitat científica.
L'actual projecte no té en compte alternatives
més barates, més viables i més eficaces per un
major nombre de persones. El projecte governamental costaria més de 6 mil milions de reals
(2000 milions d'euros), i tans sols atendria a quatre Estats (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte i Cearà) beneficiant a 12 milions de persones de 391 municipis. Un projecte alteratiu elaborat per l'Agència Nacional de les Aigües (ANA) i
l'Atlas del Norest costaria una mica més de 3 mil
milions de reals, abraçant a nou Estats ( Bahía,
Sergipe, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Cearà i Nord de Minas
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Gerais), beneficiant a 34 milions de persones de
1356 municipis. Cal recordar també que
l'Articulaçao do Semiàrido (ASA), que proposa
construir un milió de cisternes, ha construit ja 220
mil que atendran a les àrees més àrides i aïllades
de la regió.
El projecte de transvasament està conduit de
forma arbitrària i autoritària: els estudis d'impacte
son incomplets, el procés de llicència ambiental
ha estat viciat, afecta a àrees indígenes i quilombolas i el Congrés Nacional no ha estat consultat
com preveu la Constitució.
Hi ha 14 denúncies que proven les il·legalitats i
irregularitats encara no jutjades pel tribunal
Suprem Federal. El govern, però, ha enviat l'exercit per tal d'iniciar les obres, abusant del
paper de les Forces Armades i militaritzant la

regió. La decisió del TRF (Tribunal Regional
Federal) de Brasilia de 10 de desembre d'aquest
any, que obliga a las suspensió de les obres,
prova el caràcter problemàtic del projecte governamental.
Són aquests fets els que sustenten el dejuni i les
oracions del bisbe de Barra (Bahia), Dom Luiz
Cappio persona humil, oberta al diàleg i amic
dels pobres, que desde fa més de 30 anys conviu
amb els problemes del Valle Sa São Francisco.
Ell està oferint la seva vida per que el poble i el
riu tinguin més vida. Recolzem aquest gest profètic, digne dels deixebles de Jesús.
L'alternativa del President Lula ("entre els pobres
i el bisbe em quedo al costat dels pobres") és
falsa. La veritable alternativa és: entre els pobres
i l'hidronegoci ens quedem al costat dels pobres.

FINALMENT ELS SENSE TERRA ENTREN A LA
FAZENDA BORDOLÀNDIA
La fazenda Bordolàndia és uns de les fazendes
de la regió de Sâo Félix que històricament ha
patit diversos conflictes entre els camperols i els
polítics i fazenderos interessats en la regió.
El 2004 la fazenda ja va ser declarada apta de
ser expropiada ja que no complia els mínims
índex de productivitat exigits, tot i això el procés
s'ha anat endarrerint i ha calgut la reivindicació
dels camperols sense terra que durant els últims
anys han estat acampats al costat de la carretera
per exigir que el procés continués endavant, i,
com sempre passa en aquests processos hi ha
hagut moments de molta tensió i violència degut
a que els grans propietaris i alguns polítics implicats, pretenen fer enrere als camperols sense
terra.
Per això el 16 d'octubre de 2007, va ser un dia
històric per a les 300 famílies de camperols sense
terra que durant 5 anys han estat acampats a la
vora de la carretera entre els termes dels municipis de Bom Jesus do Araguaia i Alô Brasil, a la
regió de la Prelazia de Sâo Félix do Araguaia.
És una "fazenda" que té una àrea de 55 mil
hectàrees i podrà assentar 1200 famílies.
A partir d'ara l'INCRA iniciarà el procés d'assentament dels sense Terra. Fins ara ja havien estat
registrats 809 Sense Terra i ells seran els primers
assentats.

En aquesta "fazenda" també hi podran anar els
Sem Terra que es troben dins l'àrea indígena
Xavante Marawasede, tot i que això es preveu
més complicat ja que cal fer un nou cadastre i els
grans fazenderos i polítics que ocupen la
Marawatsede tenen interès en dificultar el treball
dels tècnics del INCRA.
L'INCRA ja ha definit els propers passos: repartida de lones per fer les barraques, cistella bàsica
per a les famílies i començar les activitats per
mesurar i distribuir els lots.
Tot aquest procés ha estat acompanyat pel bisbe
Pere i tota la Prelazia de Sâo Félix que des dels
primers
anys
d'estar a Sâo
Félix
han
denunciat els
abusos patits
pels treballadors
rurals i han reivindicat la reforma agrària.
Nosaltres, des
d'aquí, ens alegrem també que
un conflicte com
aquest finalment
tingui una solució justa.
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EXPOSICIÓ "PERE CASALDALIGA UNA
VEU COMPROMESA"
L'exposició "PERE CASALDALIGA UNA VEU COMPROMESA", va fent el seu camí per Catalunya. D'aquesta manera
està contribuint a difondre les "CAUSES" del bisbe Pere.
L'exposició, que ja ha estat vistada per més de 30.000 persones, va començar ara ja fa un any al Palau Robert de Barcelona,
a on hi va estar un mes, amb un notable, per no dir exitós, grau
d'assistència. Tot seguit, el mes de març es va exposar a Blanes,
coincidint amb la trobada anual de l'associació.
Posteriorment, i sense repòs, ha anat passant per diferents indrets
de Catalunya, l'Escola Thau de Barcelona, per Solsona, Balsareny,
Centelles, El Vendrell, Sant Adrià, Manresa, Reus, Valls, Vic, just
abans del Nadal, va estar exposada a La Selva del Camp.
Actualment està a Suria.
En molts indrets que l'han acollit, s'han organitzat diferents activitats:
xerrades, passi de videos,lectura de poemas… Volem destacar especialment la tasca duta a terme per l'escola Thau, on durant el 2on trimestre del curs pasat, tots els alumnes van treballar "les Causes del
bisbe Pere ", el·laborant entre altres coses una guia de l'exposició per nens/es que oferim a tothom qui la vulgui.
Gairebé fins a finals d'any, està ja compromesa per diferents poblacions de Catalunya :
Sabadell, Gironella, Navarcles, la Bisbal del Penedès, Tarragona, Cervera. i també a les
Balears.

Ar@guaia
CORREU ELECTRÒNIC

Us fem saber que hem canviat de correu electrònic.

Des d'ara el correu és:

araguaia@pangea.org

Si algú té correu electrònic, i no ens l'ha fet arribar, li agrairem
ho faci per tal d'agilitzar la comunicació en cas d'accions
urgents o notificacions concretes.
Moltes gràcies
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