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Por que se escolleu a RD Congo 
como peche da Terceira Acción 
Internacional da Marcha?
O principal obxectivo da acción por parte 
da Marcha Mundial das Mulleres era cha-
mar a atención especialmente sobre os vín-
culos existentes entre a violencia cara as 
mulleres, os conflitos e a militarización. Os 
motivos da decisión de realizala no Congo 
son varios, entre eles:
• A utilización sistemática das violacións 

de mulleres e nenas para humillar, des-
honrar e desmoralizar, porque son con-
sideradas como botín de guerra;

• A existencia de grupos de mulleres orga-
nizadas localmente / nacionalmente, o 
que ofrece a posibilidade de manifestar 
a solidariedade internacional por medio 
do fortalecemento destes grupos;

• A utilización das tensións étnicas para 
xustificar os conflitos armados e, así, dis-
frazar as causas económicas subxacen-
tes: o control dos recursos minerais e 
da biodiversidade da rexión, ademais das 
gañancias das industrias de armas e das 
empresas de seguridade privadas;

• A presenza da Misión das Nacións 
Unidas para a estabilización en RDC 
(MONUSCO) que, no 2010, fai dez 
anos de presenza na rexión, aínda que os 
impactos son debilmente percibidos pola 
poboación. A MONUSCO representa 
ademais un coste per cápita cos seus sol-
dados que é máis de 400 veces superior 
ao PIB per cápita de RDC.
Nese escenario, a acción en Bukavu bus-

cou reforzar a autonomía socio-económica 
e política das mulleres congoleñas e esixir 

que os responsables polas agresións sexuais 
e pola utilización dos corpos das mulle-
res como arma de guerra sexan castigados. 
Ademais, tivo o obxectivo de denunciar os 
intereses económicos que manteñen o con-
flito no país, especialmente a complicidade 
das milicias; loitar para que os recursos na-
turais beneficien prioritariamente o pobo 
congoleño e para que a República Demo-
crática do Congo coñeza unha paz dura-
deira que empece pola desmilitarización 
do país e a retirada progresiva e negociada 
da MONUSCO.

Debates, Misión de solidariedade en 
Mwenga e a Marcha de Mulleres pola 
Paz

Do 13 ao 17 de outubro realizáronse se-
sións plenarias con catro temas centrais: 
Paz e desmilitarización; Bens comúns e 
servizos públicos; Violencia cara as mu-
lleres; Traballo das mulleres, pola autono-
mía económica das mulleres. Tamén foron 
diversas as animacións culturais e a posi-
bilidade de intercambio entre grupos de 
mulleres. 

Un dos actos centrais foi a misión de 
200 persoas (entre internacionais e mulle-
res do Congo) que viaxaron a Mwenga, 
lugar traxicamente simbólico da violen-
cia extrema perpetrada contra as mulle-
res nesta rexión. Tras cinco horas de ca-
miño de terra vermella que se adentra nas 
colinas arrasadas pola guerra, a delega-
ción participou na cerimonia de conme-
moración en homenaxe ás trece mulleres 
e os dous homes martirizados en outubro 
de 1999, enterrados vivos por militares 
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María Jesús Pinto

Máis de mil mulleres provenientes de 42 países reuníronse en Bukavu, provincia de Sud 
Kivu, na República Democrática de Congo. Do 13 ao 17 de outubro, as representantes 
dese movemento de acción feminista global discutiron a situación das mulleres da Rexión 
dos Grandes Lagos Africanos. A programación tivo diversas actividades e, o último día, 
unha marcha de mulleres pola paz. Entrepobos tamén estivo presente en Bukavu.

Mª Jesús Pinto – Entrepobos
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do movemento armado rebelde da época 
(RDC Goma).

O domingo 17 de outubro, polas rúas 
de Bukavu, resoaban os cantos de soli-
dariedade no medio das pancartas multi-
colores que levaban as miles de mulleres 
procedentes de todas as rexións do Con-
go e do mundo en sinal de solidariedade 
coas mulleres congoleñas vítimas da vio-
lencia sexual. Voces alzadas, superando o 
medo e o silencio, puxéronse en marcha, 
por eses mesmos lugares convertidos en 
campos de batalla, para unir os nosos be-
rros no nome da xustiza e da paz e o cesa-
mento da impunidade.

Estes días vivímolos con emoción e in-
dignación pola situación das mulleres do 
Congo e doutros países en conflito, que 
coas súas palabras, xestos e miradas nos 
tocaron o corazón, e polas solidariedades 
tecidas entre nós. As internacionais retor-
namos aos nosos países, cos compromisos 
adquiridos para continuar na loita contra 
todo tipo de violencia, polo cesamento 
da militarización, pola xustiza e contra a 
impunidade. Esta experiencia, breve pero 
intensa, produciu cambios en moitas de 
nós, facéndonos voceiras dun dos confli-
tos máis interesadamente esquecidos po-
los gobernos, a ONU e os medios de co-
municación.

Non todo foi fácil nestes días. O go-
berno e o estado da RDC aproveitaron de 
maneira escandalosa a presenza das mu-
jeres internacionais da Marcha mundial, 
para facerse unha propaganda «democrá-
tica e feminista» que non pode estar máis 
lonxe da realidade do país, dada a súa im-
plicación nun conflito aínda vivo, onde 
diariamente son violadas nenas e mulle-
res. Este malestar pola actuación guber-
namental acompañounos continuamente 
a moitas mulleres internacionais, fíxonos 
reflexionar sobre a oportunidade de ac-
cións como esta en países con ditadura e 
cun fráxil movemento social. Pero sobre 
todo, obríganos a permanecer vixiantes da 
situación de inseguridade daquelas mulle-
res que testemuñaron en contra do gober-
no e do exército. n

Máis información
http://www.marchamundialdelasmujeres.org/
index_html/es?set_language=es&cl=es
http://www.defensaterritorios.org
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A violencia 

sexual é 

xeneralizada 

e sistemática, 
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foron vítimas de 

violencia física 

e sexual

República Democrática do Congo (antigo Zaire), 
capital Kinshasa.

Poboación: 70.916.439 de persoas; superficie 
2.345.410 km2 ( o terceiro país máis grande do conti-
nente).

Esperanza de vida: 45 anos
Conflito: Iniciouse durante o período colonial belga 

(independízase de Bélxica o 30 de xuño de 1960), seguiu 
30 anos coa ditadura de Mobutu Sese Seko. En 1996 este 
é derrotado por unha coalición encabezada por Laurent 
Kabila. En 2002 fórmase un goberno de transición dirixido 
por Joseph Kabila, elixido en 2006 nas primeiras eleccións 
«democráticas», que non significaron o fin da violencia xa 
que as causas profundas da mesma subsisten.

Persoas mortas polo conflito: 4,5 -5 millóns 
(segundo fontes) dende 1998, e no ano 2009 morreron 
miles de persoas.

Desprazadas internas: 1.400.000 persoas
Poboación refuxiada en países veciños: 462.000 

persoas.
Violencia sexual: Centos de miles de mulleres e 

nenas foron vítimas de violencia sexual que ten un carác-
ter sistemático e xeralizado (máis do 15% das mulleres 
congoleñas foron vítimas de violencia física e sexual). Máis 
de dez anos despois da caída de Kabila séguense a produ-
cir violacións masivas de mulleres na rexión congoleña de 

Kivu. Segundo as últimas informacións publicadas pola 
ONU, o ano 2009 cometéronse máis de 15.000 violacións 
no leste da RDC. Tanto os grupos armados como as Forzas 
Armadas congoleñas (FARDC) e outros corpos de seguri-
dade gubernamentais, cometeron e cometen violacións e 
utilizan a violencia sexual como arma de guerra, con total 
impunidade, creando un clima de total inseguridade. 

Economía: É un dos países do mundo máis rico en 
recursos. O centro e o norte do país están pouco poboados 
(cultivos de subsistencia). Ao sueste está a gran rique-
za mineral do país: cobre, zinc, estaño, ouro, cobalto e 
uranio. Arredor das minas localízase a industria local. A 
rexión leste do país ten máis da metade do abastecemento 
mundial de coltan, utilizado en chips de teléfonos móbiles 
e ordenadores, que chegou a competir co ouro en prezo 
por onza.

Grupos étnicos: 250 grupos rexistrados. Os pobos 
máis numerosos son os kongo, os luba e os mongo. Na 
RDC, «a xente do bosque», o pobo pigmeo, vive unha 
marxinación histórica e actualmente padece exterminio 
nas selvas de Ituri e de Kivu. Son as vítimas silenciosas 
do conflito e a explotación dos recursos naturais ( tala de 
bosques para madeiras preciosas e creación de parques 
naturais con masacres e expulsión de pigmeos).

Lingua: Fálanse arredor de 700 idiomas autóctonos e 
tamén o francés, que é o idioma oficial.

ALGÚNS DATOS SOBRE A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

Como xa saberedes, e teredes sufrido 
especialmente algunhas socias e socios de 
ENTREPOBLES del País Valencià, duran-
te o pasado mes de outubro a nosa aso-
ciación, ou mellor dito, o nome da nosa 
asociación, saltou involuntariamente á po-
pularidade pola aparición nos medios de 
comunicación de noticias e denuncias que 
implicaban a unha tal Fundación Solidaria 
Entre Pueblos nunha suposta trama de des-
viación de fondos de Cooperación Interna-
cional da Generalitat Valenciana.

Como xa temos aclarado e reiterado nos 
comunicados que emitimos naqueles días, a 
nosa asociación, non só non ten nada que 

ver con esa Fundación, senón que dende 
decembro de 2009 emprendéramos accións 
xudiciais contra a misma en defensa dos 
nosos dereitos sobre a denominación «En-
trepueblos», contando para iso co respaldo 
tanto da Coordinadora de ONGD a nivel 
estatal, como da Coordinadora Valenciana.

Dende marzo de 2009, cando fomos aler-
tados por varias organizacións e persoas 
vinculadas á cooperación de Valencia e Ali-
cante da existencia desta Fundación (dende 
decembro de 2008) e, sobre todo, dalgun-
has prácticas non demasiado claras pola súa 
parte, tratamos en van de que entenderan a 
vulneración dos nosos dereitos que estaban 

Entrepobos só hai unha
Àlex Guillamón – Entrepobos

Sentenza obriga a cambiar de nome á Fundación Solidaria
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A devandita 

sentenza é clara 

e vén dar a 

razón a todos os 

argumentos da 

nosa demanda, 

condenando 

á entidade 

demandada

cometendo e a necesidade de que deixaran 
de utilizar o noso nome.

Como poderedes entender, a nosa pre-
ocupación era dobre. Por un lado o mes-
mo feito da utilización do noso nome, xa 
constituía por si mesmo un motivo de con-
fusión e apropiación consciente e indebida 
da nosa imaxe. Pero, ademais, dende o ini-
cio tememos que tarde ou cedo se podería 
dar unha situación de crítica pública dunhas 
prácticas, que, máis alá do que acaben de-
terminando os tribunais de xustiza, atópan-
se nas antípodas da cooperación solidaria 
que ENTREPOBOS vén practicando den-
de hai 23 anos.

Pero o pasado mes de outubro vimos, 
como se adoita dicir, que «a realidade supe-
ra a imaxinación». O tamaño e profundida-
de do descaro das prácticas que se imputan 
e denuncian a nivel mediático, político e le-
gal (por exemplo, utilización de perto de 
800.000 euros dunha subvención para un 
proxecto en Nicaragua para a compra dos 
inmobles en Valencia), fan que o caso tras-
cenda máis alá da nosa demanda polo nome. 
A Coordinadora Valenciana de ONGD tivo 
que saír ao paso, porque este tipo de noti-
cias botan un veo de dúbida sobre todas as 
persoas e organizacións, pequenas, grandes 
e medianas, que levan moitos anos traba-
llando xenuinamente para cultivar a semen-
te da solidariedad na nosa sociedade. 

O percorrido xudicial da nosa demanda 
foi excepcionalmente longo, segundo nos 
contan os que entenden máis destes temas, 
debido á especial acumulación de casos no 
Xulzgado do Mercantil de Valencia. Se se 
houbese resolto en datas anteriores, tería-
mos podido ahorrarnos as semanas críticas 
de outubro, co nome da nosa organización 
aparecendo xunto ás noticias de desviación 
de fondos.

Porén, dentro do malo, tivemos a com-
pensación de que a vista previa do xuízo es-
taba prevista para o 26 de outubro, en pleno 
apoxeo do escándalo na prensa, e de que o 
caso estaba tan claro que o xuíz, non só o 
deixou visto para sentenza nesa mesma vis-

ta previa, senón que dictou sentenza dous 
días despois. A devandita sentenza é clara e 
vén dar a razón a todos os argumentos da 
nosa demanda, condenando á entidade de-
mandada:
• a cesar no uso da expresión «entre pue-

blos» como marca en todo tipo de sopor-
te e como nome de dominio ou páxina 
web, 

• a retirar e destruír todos os folletos, catá-
logos e outros documentos que conteñan 
a citada denominación,

• á modificación da súa denominación, 
• á publicación do fallo da sentenza en dis-

tintos medios de gran tirada na Comuni-
dade Valenciana, e 

• ao pagamento das costas do procedemento.
Como dixemos no comunicado de pren-

sa «tras 23 anos de cooperación solidaria, o 
noso nome, a nosa imaxe, a nosa traxecto-
ria e a nosa xente son as grandes propieda-
des que temos, por iso mesmo seguirémolas 
defendendo onde faga falla».

Nos tempos de crise que estamos a vivir e 
os que nos quedan por diante, a permanen-
cia do traballo de cooperación solidaria de 
Entrepobos (continuidade do traballo dos 
Comités de Solidariedade nos anos 80) non 
depende tanto do logro de máis ou menos 
financiamento público de proxectos, como 
do apoio e a participación activa de persoas 
e colectivos dispoestos a seguir aportando a 
súa dedicación a un labor crítico, de educa-
ción e mobilización social contra as causas 
estruturais da injustiza local e global.

É por iso que ao reivindicar o nome de 
ENTREPOBOS, reivindicamos «o traballo 
de todas as persoas e colectivos que, tanto 
dende o seu compromiso solidario, como 
dende a súa aportación profesional, fixe-
ron posible dende hai 23 anos que unha or-
ganización independente de grupos políti-
cos, relixiosos ou empresariais e cunha clara 
vocación crítica e transformadora como a 
nosa siga realizando o seu intachable labor 
solidario». 

É por iso que dicimos que, hoxe máis que 
nunca, «Entrepobos depende de ti». n

XXIII ASEMBLEA XERAL DA ENTREPOBOS
Sábado 2 e domingo 3 de abril de 2011 en Albacete
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COOPERACIÓN 

Recursos naturais  
e defensa do territorio

No noso eixe temático de Soberanía alimentaria, no capítulo que corresponde ao acceso 
de recursos naturais básicos: terra, biodiversidade, auga , resaltamos esta liña de traballo 
de Recursos Naturais e Defensa do Territorio polo peso específico que ten sobre todo na 
área Andina onde supón un 42% do noso traballo calculado en número de proxectos e a 
importancia en aumento que está cobrando en Centroamérica.

Equipo de proxectos - Entrepobos

Como chegamos aí:
Primeiro dicir que esta problemática está 
intimamente relacionada co noso mode-
lo de consumo e a pegada ecolóxica que 
comporta. 

O conflito entre o modelo de produción 
agrícola familiar e a agroexportación e os 
monocultivos foi amplamente experimen-
tado por Entrepobos, nas súas diferentes 
variantes. Con defensa do territorio pon-
se de manifesto de novo o conflito entre 
usos do territorio: por un lado o que sería 
máis autosustentable (agricultura campe-
siña e economía endóxena) e o destinado á 
produción extractivista (mineiría, petró-
leo, gas, agrocombustibles…), con grandes 
multinacionais e intereses gubernamentais 
como pano de fondo.

Ademais e ao mesmo tempo do ascenso 
que vive o movemento indíxena en todo 
o continente, ese é un tema central dentro 
das súas reclamacións como pobos e nacio-
nalidades ancestrais e, polo tanto, no noso 
acompañamento ao movemento indíxe-
na en Perú, en Ecuador e en Guatemala 
estamos vendo ese compoñente de terra e 
territorio, dende unha perspectiva integral 
e de conservación.

Tamén temos relación con algunhas orga-
nizacións que están coordinando axendas 
de traballo, reflexións e accións con outras 
a nivel local, nacional e internacional. Sería 
o caso, por exemplo en El Salvador da 
Mesa Nacional fronte á Mineiría Metálica, 
en Guatemala con Ceiba, en Perú, a través 
de Cooperacción e Grufides e en Ecuador 
con Acció Ecológica. A nivel internacio-
nal co OCMAL (observatorio de confli-
tos mineiros en América latina) e a Rede 
latinoamericana de mulleres afectadas pola 
mineiría.

Temas que traballamos:
Traballamos tanto con movementos de 
base, CONACAMI, COMUNDICH, 
CONAIE, Ecuarunari, Frente de Defensa 
de Angamarca, como ong’s máis técni-
cas, CooperACCión, Grufides, Acción 
Ecolóxica.

As liñas de traballo son:
• Mineiría. Sobre todo en Perú. Traba-

llamos con organizacións de base, pero 
tamén ong’s técnicas. En zonas tradicio-
nalmente mineiras e tamén zonas nas que 
non se quere que entre a mineiría, aínda 
que xa estean concesionadas. Os niveis 
de traballo son bastante completos: orga-
nización e formación legal e política de 
bases e líderes (mulleres); incidencia 
legal e política; sensibilización e educa-
ción; mecanismos de participación cida-
dá (consultas populares); defensa legal ás 
criminalizadas; fortalecemento de capa-
cidades tanto a municipalidades como ás 
organizacións de base (ZEE, ordenación 
territorial, proceso mineiro, etc…).

• Auga. Pola conservación dos páramos 
andinos e as cabeceiras de conca e a ins-
talación de macrorrepresas. 

• Fortalecemento do movemento indíxena 
e as frontes de resistencia tanto en Ecua-
dor coa Conaie como en Perú con Cona-
cami e en Guatemala con Comundich. 
E, polo tanto, contrapoñendo ao mode-
lo «desarrollista», extractivista e capi-
talista, o Bo Vivir, o «Sumak Kausay» 
dos pobos ancestrais onde se reivindica 
outro prisma dende o que mirar a natu-
reza e a vida. Os dereitos da natureza, 
os dereitos das xeracións futuras. Defen-
der e loitar pola terra, territorios, auga e 
outros recursos naturais, educación, saú-
de, o sumak kawsay.

• Outros conflitos ambientais como son as 
plantacións, a extracción de madeira, a 
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biopiratería, servizos ambientais (meca-
nismos REDD), monocultivos,…

• O turismo. Megaproxecto turístico no 
baixo Lempa, El Salvador. Onde se que-
ren mercar terras dos/das campesiños/as. 
Foro, campaña de resistencia,…

Con que enfoque:
A priorización do tema dentro de Entre-
pobos non se pode desligar do apoio ao 
movemento indíxena e campesiño, imple-
mentando unha estratexia de fortalecemen-
to organizativo e político da organización, 
dos seus rexionais, dos pobos, para que 
conten coas ferramentas e coñecementos 
necesarios por levar adiante a súa axenda 
política que vele polos Dereitos humanos e 
os dereitos dos pobos indíxenas. 

Neste sentido, para ir máis alá do hori-
zonte baseado na inmediatez e asistencial, 
requírese, entre outras cousas:

Reivindicación de políticas activas en 
defensa dos dereitos dos pobos indíxenas e 
campesiños, no terreo político, económico, 
social e cultural.

Visibilización das afectacións específicas 
que estes conflitos implican para as mulle-
res, así como en estratexias de apoio ás rei-
vindicacións das organizacións de mulleres 
campesiñas e indíxenas.

Mobilización social en defensa destes 
dereitos, é difícil que os adiantos que se 
dean no terreo do apoio a comunidades 
indíxenas na súa loita polos derechos colec-
tivos, polos 

Puntos conflitivos:
1. A pesar dos distintos gobernos que temos 

na rexión, onde Colombia e Perú seguen 
empeñados en manter vixentes as políticas 
de Consenso de Washington, e Bolivia e 
Ecuador pretenden nas súas novas cons-
titucións dar un salto do antigo estado 
nación colonial, ao «bo vivir»; a nivel de 
políticas concretas en relación ás indus-
trias extractivas, todos os países seguen 
os mesmos modelos desarrollistas. Exem-
plo: en Ecuador aprobouse recentemen-
te a lei mineira, en Arxentina o goberno 
vetou unha lei de protección de glaciares 
aprobada polo Congreso, e poderíamos 
seguir. Guatemala, El Salvador…

  Para o caso dos gobernos máis prega-
dos aos intereses da dereita, os grandes 
capitais e as multinacionais, o papel das 
organizacións de esquerdas en relación 
á estratexia de resistencia e ataque, así 

como de proposta e construción é máis 
«fácil» e o escenario de acción queda máis 
claramente definido. O problema témolo 
cando se trata de gobernos directamente 
de esquerdas, progresistas ou aliados. As 
propostas dende estes gobernos teñen os 
seus límites, pois faise máis evidente que 
a disputa de poder no interior do gober-
no daríase no marco dun proceso de 
reformas, significativas e ben intencio-
nadas, pero que non desmontarían real-
mente a estrutura que permitiu o proceso 
de acumulación baseado na extracción de 
recursos nos países empobrecidos.

 As estratexias de imaxe, de criminaliza-
ción e de represión con que se apoian 
as estratexias extractivas están cada vez 
máis agudizadas, intensivas e elabora-
das: creación de ong’s mineiras (exemplo 
en Perú, ONG Integrando para proxec-
tos produtivos,); xerando discurso posi-
tivo e propaganda: Agro si, mina tamén; 
agresións de todo tipo aos defensores de 
recursos naturais e líderes; uso de siste-
mas de intelixencia militar para amedren-
tar, ameazar; asesinatos selectivos; agre-
sións sexuais; denuncias pola via legal 
que camiñan estrañamente moi rápido; 
guerra de baixa intensidade.
E provoca un continuo desgaste que fai 

difícil soster a loita e resistencia.
2. A situación de pobreza e extrema pobre-

za que viven moitas das comunidades que 
enfrontan os conflitos polo territorio fai 
que sexa urxente a busca de alternativas 
ao investimento mineiro ou de calque-
ra outra industria extractiva (aínda que 

Guatemala: �� consultas comunitarias con máis de ��0.000 persoas rexeitaron rotundamente a mineiría.
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As estratexias 

de imaxe, de 

criminalización 

e de represión 

con que se 

apoian as 

estratexias 

extractivas están 

cada vez máis 

agudizadas

Son diversas as organizacións e redes coas 
que Entrepobos se conecta e colabora (enla-
ce con organizacións e redes) e con elas o 
portal recupera e difunde noticias, vídeos, 
audios, documentos, materiais e todo tipo 
de información para compartir, aprender e 
actuar. A información queda recollida polos 
diversos temas e por países.

Invitamos ás persoas usuarias e visi-
tantes a que comuniquen a información, 
promovan a aprendizaxe e aproveiten os 
vínculos e posibilidades de acción colecti-
va para construír alternativas ao modelo 
explotador que se autodenomina ‘desen-
volvemento’.

No portal poderán atopar distintas 
accións pola liberdade dos pobos, a sobe-
ranía alimentaria, a sustentabilidade da 
natureza e o bo vivir, o respecto aos derei-
tos humanos e información e reflexións 
e accións para un mundo mellor posible, 
que construamos as mulleres e homes dos 
pobos de Abya Yala (América), Europa ou 
calquera lugar do mundo.

Porque nesta loita non estamos sós nin 
soas, traballamos xuntos millóns de com-
pañeiras e compañeiros! n

http://defensaterritorios.org/

REDES 

O portal DefensaTerritorios.org
Equipo de proxectos - Entrepobos

O equipo de Entrepobos desenvolve esta ferramenta de internet co obxectivo de 
apoiar a difusión e reflexión sobre os conflitos sociais vinculados ao control e uso de 
recursos naturais, así como establecer redes de coñecemento, intercambio de experiencias 
e actuación entre diferentes organizacións de América e do estado español e Europa, 
para fortalecer e irmanar as loitas que se levan na actualidade, á par que atopar novas 
vías de resistencia e de propostas. 

estea demostrado que as zonas máis ricas 
en recurso mineiro sexan as máis pobres). 
E resulta imposible formular alternati-
vas a curto prazo. Aparte de que se están 
impoñendo outras como a mineiría arte-
sanal que igualmente contamina, degra-
da, emprega traballo infantil, etc. 

3. Control das Ong’s vía axencias de 
cooperación dos países onde traballa-
mos. Fiscalización dos fondos, control 
das actividades, peche de sedes,… Caso 
Cooperacción, Caso Acción Ecológica.

4. Non son temas que estean acá na orde 
do día para traballar no tocante a sensi-
bilización, educación para o desenvolve-
mento, solidariedade, etc.

5. Non hai un achegamento entre move-
mentos: feministas, defensa do terri-
torio, indíxenas… Aínda que en Perú 
estanse dando algunhas experiencias inte-
resantes neste ámbito que temos apoiado 
a través do Programa pola Democracia e 
a transformación Global co I Encontro 
para o Diálogo entre diversas expresións 

do movemento de mulleres, onde as 
mulleres se atopan, dialogan, comparten 
e xuntan camiños unitarios de reflexións 
e prácticas emancipadoras. 

O traballo no noso país
No Norte participamos na Plataforma de 
Seguimento das Industrias Extractivas 
(PSIE) –mineiría, petróleo e gas–. Formada 
por numerosas entidades que organizaron 
as súas estratexias arredor da problemática 
das industrias extractivas. Na actualidade 
creouse un grupo específico sobre mineiría 
no seu interior (GAIM, grupo de acción e 
investigación sobre mineiría).

Enlazando alternativas (rede birrexio-
nal), co apoio á organización do evento 
en Lima (2008) e en Madrid (2010.) E o 
seguemento e aporte de casos no Tribunal 
permanente dos pobos (Caso Majaz).

Coordinación en España da campaña 
«Mineiría no Paraíso» de Catapa (Bélgica) 
e a Rede Muqui (Perú). n
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No norte de Perú, hai tres anos, miles 
de campesiños e campesiñas rexeitaron o 
proxecto mineiro Río Blanco nunha Con-
sulta Veciñal. Nun contorno de bosques, 
páramos e vales fértiles, queren un futuro 
para a súa agricultura orgánica e exporta-
dora.

No marco das eleccións municipais de 
outubro deste ano e as presidenciais do 
2011, as organizacións sociais e comunida-
des de catro provincias (Jaén, San Ignacio, 
Ayabaca, Huancabamba) piden a creación 
de «zonas libres de mineiría».

As catro provincias están ubicadas nun 
punto «quente» de biodiversidade 
dos Andes Tropicais. Alí atópase un 
corredor biolóxico que conecta con 
Ecuador, os fráxiles ecosistemas de 
bosques de néboa e páramo que con-
tan con especies ameazadas e en risco 
de extinción. 

Estes contornos de extraordinaria 
riqueza ecolóxica son tamén impor-
tantes reguladores de auga para toda 
a rexión e forman parte da cabeceira 
da conca do río Amazonas. O im-
pacto da actividade mineira na zona 
afectaría o territorio amazónico, ben 
común da humanidade, xa fortemen-
te ameazado polas actividades dos 
hidrocarburos e o gas.

A poboación e este importante con-
torno natural vense ameazados pola 
execución do proxecto cuprífero Río 
Blanco da Monterrico Metals, empre-
sa mineira británica que está en mans 
da empresa chinesa Zijin. A ameaza 
non se limita a esta zona, senón que o 
25% das catro provincias xa foi dado 
en concesión a outros proxectos ex-
tractivos, que poderían ter como re-
sultado un distrito mineiro.

A poboación local está levando a cabo un 
desenvolvemento económico alternativo e 
sustentable, respectuoso cara o medio am-
biente e a cultura local. A poboación, agrí-
cola e gandeira, implementou unha serie de 
cooperativas ecolóxicas, que melloran de 
día en día e que exportan os seus produtos, 
principalmente o café orgánico, ao mercado 
internacional. Este tipo de desenvolvemento 
permítelles manter con saúde os ecosistemas 
cos que conviven e dos que dependen.

Nas catro provincias púxose en marcha 
un modelo de desenvolvemento compatible 
cun novo concepto do «Foro Permanente 

Cartel da campaña

Esta campaña 

desenvólvese en 

Perú e Europa 

durante os meses 

de setembro a 

decembro  

do 2010

A poboación  

e este importante 

contorno natural 

vense ameazados 

pola execución 

do proxecto 

cuprífero Río 

Blanco da 

Monterrico 

Metals

REDES

Campaña internacional 
Mineiría no Paraíso?
Mª Jesús Pinto – Entrepueblos

A «Red Muqui», a nivel peruano, e CATAPA, a nivel internacional, lanzaron conxun-
tamente co «Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú 
(FDSFNP)», esta Campaña para apoiar a petición das comunidades e organizacións 
sociais de Huancabamba, Ayabaca, San Ignacio e Jaén para crear ‘zonas libres de 
mineiría’. Esta campaña desenvólvese en Perú e Europa durante os meses de setembro 
a decembro do 2010.
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Diversas 

organizacións 

europeas 

témonos 

comprometido 

a realizar 

actividades en 

cinco países: 

Bélxica, 

Holanda, 

Francia, Reino 

Unido e Estado 

Español

paras as Cuestións Indíxenas da ONU»: o 
Desenvolvemento con Cultura e Identida-
de que propón a indivisibilidade entre cul-
tura, identidade e desenvolvemento. Este 
concepto recoñece que o respecto dos de-
reitos humanos, a diversidade biolóxica, 
os valores e os sistemas de coñecementos 
dos pobos son condicións imprescindibles 
para acadar un desenvolvemento resisten-
te e sustentable baixo o punto de vista am-
biental, social, cultural e económico.

Así pois, poboadores e poboadoras das 
zonas, organizadas na «Frente por el Desa-
rrollo Sostenible de la Frontera Norte del 
Perú (FDSFNP)», defenden as súas econo-
mías locais, o medio ambiente e os seus de-
reitos fundamentais.

As poboacións das catro provincias opi-
nan que existen zonas que, polo seu valor 
económico, ecolóxico e/ou socio-cultural, 
terían que estar exentas de explotación mi-
neira. 

O conflito social xerado pola entrada da 
empresa mineira deu lugar a violacións de 
dereitos humanos co grave balance, a día de 
hoxe, de 7 mortos, 28 persoas torturadas e 
30 persoas denunciadas por terrorismo. O 
caso de Majaz Río Blanco foi presentado 
no Tribunal Permanente dos Pobos que se 
realizou o mes de maio en Madrid.

Unha acción común:  
en Perú e en Europa
Unha das características máis interesantes 
desta campaña é a coordinación das accións 
nos dous continentes. É un traballo en rede 
que persegue sensibilizar as poboacións 
tanto de Perú como europeas, á par que 
chegar ás instancias políticas respectivas e 
ás supranacionais como Nacións Unidas. 
É unha interpelación directa á poboación 
europea para que sexa activista fronte a uns 
problemas de violación de dereitos huma-
nos e socio-ambientais que, a pesar de ter o 
seu foco a moitos quilómetros de distancia, 
atopa á vez unha parte importante da orixe 
do conflito nos nosos modelos de desen-
volvemento e de consumo.

O 16 de setembro de 2010 iniciouse a 
campaña en Perú, coincidindo co terceiro 
aniversario da consulta veciñal que se le-
vou a cabo nas comunidades de El Carmen 
de la Frontera, Ayabaca e Pacaipampa, nas 
que o 97% da poboación votante se pro-
nunciou en contra do desenvolvemento de 
actividades mineiras nos seus territorios. 
En Gent (Bélxica) realizouse simultanea-

mente un acto central como arranque da 
campaña internacional.

As catro provincias do norte de Perú le-
varon ata o Congreso a súa proposta de 
«zonas libres de mineiría». Ayabaca e 
Huancabamba (Piura) e Jaén e San Ignacio 
(Cajamarca), apoiadas polos congresistas 
Marisol Espinoza e Wiber Cabrera, fixe-
ron chegar o debate a Lima o pasado 25 de 
outubro coa celebración dun Foro Público 
no Congreso da República.

Diversas organizacións europeas témo-
nos comprometido a realizar actividades 
en cinco países: Bélxica, Holanda, Francia, 
Reino Unido e Estado Español. Entre elas 
e, en concreto no estado español, atópase 
Entrepobos que tamén en Perú está com-
prometido nesta campaña e hai tiempo que 
acompaña a estas comunidades.

Esta xira iníciase o 23 de novembro cun-
ha Conferencia Internacional en Bruselas: 
persoas académicas, europarlamentarias, 
testemuñas e representantes das institu-
cións e de organizacións peruanas partici-
parán no debate sobre a proposta de zonas 
libres de mineiría. Presentarase o dosier de 
investigación, fundamento científico e xu-
rídico da campaña e unha exposición fo-
tográfica sobre os efectos devastadores da 
mineiría en Perú e os paraísos ameazados.

Na xira europea realizaranse conferen-
cias de persoas peruanas que chegarán aos 
diversos países e que exporán as razóns que 
argumentan e sustentan a creación dunha 
zona libre de mineiría. As conferencias es-
tarán acompañadas de reunións de enlaces 
e entrevistas coa prensa.

No estado español realizaranse activida-
des en Madrid, Elche, Alicante, Valencia e 
Barcelona, onde contaremos coa presen-
za de Josefina Aponte Guerrero, dirixen-
te campesiña e componente da directiva da 
comunidade campesiña de Segunda e Ca-
jas, provincia de Huancabamba (Piura).

Podedes consultar a páxina web da cam-
paña: http://www.mininginparadise.org/, 
onde se pode ampliar a información e, so-
bre todo, asinar na devandita web, de xei-
to individual ou como organización, a pe-
tición que se dirixe a representantes da 
ONU, da Unión Europea, do Goberno pe-
ruano e das empresas mineiras para decla-
rar esas zonas libres de mineiría. n
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Este proxecto 

vén consolidar 

os esforzos 

realizados  

pola Fundación 

Luciérnaga 

arredor dos 

temas de Medio 

Ambiente, 

Soberanía 

Alimentaria  

e Saúde

A pesar do traballo realizado e dos esfor-
zos que diferentes organizacións e redes 
desenvolveron de xeito coordinado en 
Nicaragua, identifícase a necesidade de ela-
borar unha estratexia de comunicación que 
vincule de maneira directa os acelerados 
cambios no clima coas formas de produ-
ción e consumo e cómo estas, á súa vez, 
afectan de maneira negativa á nutrición, 
saúde, seguridade e soberanía alimentaria 
dos colectivos máis desfavorecidos. 

Deste xeito pódese vincular a cotidia-
neidade rural e urbana, ao que distante e 
comunmente coñecemos como cambio 

climático, pero ademais busca establecer 
estratexias a nivel comunitario, a curto, 
medio e longo prazo para facer fronte a esta 
problemática, accións que tamén promo-
verán os diferentes actores comunitarios, 
especialmente as mulleres, como elemento 
fundamental no proceso de cambio.

Luciérnaga busca fortalecer así as redes 
de traballo a nivel comunitario coas que 
dende hai xa algún tempo vén traballan-
do (entre outras a Asociación de Traba-
lladores do Campo –ATC-, a Fundación 
Denis González, o Instituto de Formación 
Permanente –INSFOP-, a Asociación de 

COOPERACIÓN NICARAGUA

«Comunicación e 
sensibilización sobre o Cambio 
Climático e o seu impacto no 
Medio Ambiente, Soberanía 
Alimentaria e Saúde»

Este proxecto vén consolidar os esforzos realizados pola Fundación Luciérnaga 
arredor dos temas de Medio Ambiente, Soberanía Alimentaria e Saúde, a través da 
comunicación para o desenvolvemento dende hai algúns anos e, con maior fortaleza, 
dende o ano 2007, co apoio de Entrepobos. Estas accións están especialmente dirixidas 
á sensibilización e concienciación de sectores populares da sociedade nicaraguana, á 
promoción e defensa dos dereitos dos pobos e inclúen os dereitos plenos da muller en 
igualdade de oportunidades. 

Fundación Luciérnaga – Nicaragua
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Luciérnaga 

busca fortalecer 

así as redes de 

traballo a nivel 

comunitario coas 

que dende hai xa 

algún tempo vén 

traballando

Mulleres Luisa Amanda Espinoza, o Movi-
miento Comunal de Nicaragua e o Grupo 
de Promoción de la Agricultura Ecológica 
–GPAE-), potenciar os materiais audiovi-
suais que Fundación Luciérnaga produ-
ciu e que moitos deles xa están en mans 
das redes e organizacións, pero dos que 
aínda non se apropiaron para convertelos 
en ferramentas reais de sensibilización, 
reflexión e acción de xeito harmónico e 
sinérxico. 

As reflexións que chegan comunmente 
a Nicaragua sobre o cambio climático e 
as súas consecuencias non foron construí-

das a partir da realidade nicaraguana, nin 
mediante un proceso colectivo de reflexión 
sobre o mesmo, que permita relacionar 
directamente as nosas actitudes cos efectos 
que causamos no medio ambiente e no pla-
neta. Por esta razón é de vital importancia 
dispór e explotar ferramentas que reflictan 
a realidade nacional sobre estes temas e as 
posibles solucións, desenvolvendo estra-
texias comunicacionais que conleven a 
visión, reflexión e acción.

Luciérnaga ten realizando un acompa-
ñamento sistemático das organizacións 
e redes seleccionadas nos seus progra-
mas formativos facendo uso dos recursos 
audiovisuais e outros materiais e, con base 
nas necesidades expresadas por estas, pro-
vendo coñecementos e ferramentas técni-
cas para abordar as temáticas propostas. 

Estas redes de traballo comunitario son 
organizacións sociais líderes a nivel comu-
nitario, representativas en cada un dos 
municipios e están traballando nos temas 
de Medio Ambiente, Soberanía Alimenta-
ria e Nutricional a través de distintas estra-
texias. Na súa meirande parte estas organi-
zacións defenden os dereitos dos sectores 
máis vulnerables da poboación urbana e 
rural e establecen unha relación próxima 
permanente coas familias participantes e 
organizacións a distintos niveis, que van 
máis alá do ciclo de vida dos proxectos. 

Cofinanciación: Diputación de Vallado-
lid (30.000 euros). n
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Os Sem Terra 

convertéronse 

nestes inicios  

de século nun 

dos movementos 

sociais de 

referencia na 

loita pola terra

BRASIL

Entrepobos na loita 
campesiña dos Sem Terra, Brasil

Atopámonos en Brasil, ao norte deste país de dimensións continentais, concretamente 
en Belem do Pará, cidade antiga, case aliñada co ecuador, de raíces europeas, que 
ilumina o delta do río máis grande do mundo; unha das portas que abren paso cara 
as profundidades de Latinoamérica. Como veciña, unha illa enorme, preciosa, a illa de 
Marajó, esquecida polos enriquecidos, sementada polos empobrecidos; e no horizonte 
un gran bosque denso, ás veces escuro, cheo de verdes vivos integrados nun ecosistema 
de notable complexidade de solos, augas, raíces, plantas, animais, luces e tamén sombras; 
é a floresta amazónica. O tempo na Amazõnia pasa lento, suave, mollado, caloroso, a 
veces silencioso, perturbado por ruídos estranos que non deixan de ser artificiais. No 
percorrido polo estado de Pará, cunha superficie 2,5 veces máis grande que España, 
puiden acumular experiencias e novos saberes que fortalecen o meu xeito de pensar, de 
ver a vida, de amar a humanidade.

Samuel Ortiz Pérez – Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

Neste Todo interrelacionado, nesta peque-
na gran parte do mundo, é onde se leva 
a cabo o acompañamento dos proxectos 
nos que participa Entrepobos xunto cos 
campesiños e campesiñas do Movemento 
dos Sem Terra, en Pará.

MST: 25 anos de loita pola terra
Hai máis de 25 anos que se constituíu o 
Movemento dos Traballadores Rurais Sen 
Terra de Brasil, o MST, os Sem Terra. A 
loita dos Sen Terra é unha loita históri-
ca, centenaria, con memoria, con memoria 
colectiva, de grande proxección interna-
cionalista, solidaria, atreveríame a dicir 
que libertaria. Ademais, no MST respírase 
humanidade e natureza, transmítese forza, 
fórxanse ideas, ideas envoltas nunha místi-
ca cuxa orixe deriva da actividade e acción 
cristiá de base, unha mística que é difícil 
de expresar con palabras, como unha ener-
xía interna que nos une a todas as persoas 
que loitamos por outros mundos, mundos 
entrelazados nun novo mundo de mundos, 
con novos valores de convivencia e que 
non se explica, séntese.

Fuxindo de calquera tipo de idealización 
irracional e cega do movemento, sendo 
consciente das contradicións existentes, 
cotiás, asumindo a complexidade e a difi-
cultade da loita campesiña, compartimos 
a esencia deste movemento transformador. 
O MST transforma, educa, cambia a reali-
dade imposta e camiña cara a construción 
de novas formas de vida e doutras manei-
ras de organización; sinxelamente, nacen 

e medran novas xentes. E estas mudanzas 
pasan pola (inter-) cooperación solidaria e 
a educación emancipatoria.

Asemade, os Sem Terra convertéronse 
nestes inicios de século nun dos move-
mentos sociais de referencia na loita pola 
terra. E, quizais, o MST represente un dos 
movementos populares mellor organiza-
dos do mundo. 

A concentración  
de terra e o agronegocio
Se repasamos o último Censo 
Agropecuario, publicado polo 
Instituto Brasileiro de Xeogra-
fía e Estatística (IBGE) en 2006, 
Brasil converteuse no país co 
maior nivel de concentración de 
terra do mundo. Neste contexto 
aparece a figura do fazendeiro, 
o gran propietario, o latifundis-
ta. A concentración de terra en 
Brasil continuou aumentando 
na última década, de xeito que 
o 1% dos grandes propietarios, 
cuxas explotacións superan as 
1.000 ha. cada unha, ostenta 
o 50% da terra censada. Por 
outro lado, o 50% dos peque-
nos produtores, que practican 
a agricultura familiar e cuxa 
extensión por explotación non 
supera as 10 ha., posúen tan só 
o 3% do conxunto das terras 
censadas. Outro indicador rele-
vante é o Índice de Gini que 
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nos últimos anos alcanzou o 0,872, sendo 1 
a concentración máxima. 

Porén, nas relacións de poder, no sis-
tema de explotación e de propiedade da 
terra apareceron novos responsables da 
desigualdade social estrutural que padece a 
sociedade brasileira, vinculados ao chama-
do Agronegocio. Este termo fai referencia a 
un modelo de produción agraria baseado 
no monocultivo para o abastecemento da 
gran agroindustria, destinada, xeralmente, á 
exportación, a través da aplicación dun alto 
nivel tecnolóxico e de capital; representado 
por transnacionais e grandes bancos que 
son ao mesmo tempo os novos emblemas 
mundiais da propiedade privada.

No marco da globalización da economía 
capitalista e das políticas neoliberais, e coa 
aparición de ameazas mellor estruturadas, 
o debate actual no movemento sem terra 
céntrase en como facer fronte á dinámica 
violenta do capital co fin de presentar unha 
alternativa de produción campesiña fami-
liar e como establecer novas estratexias de 
loita de resistencia.

Estudar e Cooperar para transformar
Estrada Belém-Brasilia, 
non se aprecian monta-
ñas, tan só lenes outeiros 
cubertos de intensos ver-
des e amarelos, e nume-
rosos castaños alternan 
a ambos os dous lados a 
medida que nos acche-
gamos ao quilómetro 19, 
no término municipal 
de Irituia. Unha ban-
deira vermella, desgasta-
da, aclamada e chorada, 
ondea na porta do Asen-
tamento Luis Carlos 
Prestes, militar e político 
comunista. Despois de 
dous anos de resisten-
cia, un camarada asasi-
nado e varios baleados, 
conseguiron a terra para 
producir, producir o seu 
futuro colectivo. Parte 
das infraestruturas da 
antiga facenda está dete-
riorada, cabe unha refor-
ma e necesitan habilitar 
o espazo:

–Para que?– pregunta-
mos. 

– Para construír unha Escola de Forma-
ción Política e Técnica para o MST– res-
ponden con fachenda os campesiños e 
campesiñas. 

Nesta facenda ocupada e conquistada, 
de 1500 hectáreas de superficie, onde vivía 
unha familia, agora viven corenta e sete. 
Aparecen de repente, inocentes e alegres, 
os sem terrinha, os nenos e nenas do move-
mento. Moi cedo diríxense á escola para 
estudar e aprender, despois pasan o tempo 
na recén construída «Brinquedoteca» para 
seguir xogando e soñando co futuro de 
Brasil. Este espazo, anteriormente perdi-
do, xordo e aillado, queda convertido nun 
espazo pedagóxico, unha realidade dialéc-
tica protagonizada polo MST do norte de 
Pará. Este proxecto foi recentemente apro-
bado e en poucos meses o Centro de For-
mación Luis Carlos Prestes do MST estará 
apto para a acollida de mozos e adultos 
para a súa especialización técnica e política 
que alente o futuro do Movemento nesta 
rexión.

No ano 2003 Entrepobos iniciou os 
traballos de cooperación co MST para a 
construción da Escola Nacional Florestán 
Fernández (ENFF) sementada e xerminada 
no municipio de Guararema, no estado de 
Sao Paulo. Trátase dunha Escola de forma-
ción política e técnica especializada e de 
estudos superiores a escala Federal, e que 
actualmente é unha referencia para todos 
os movementos sociais máis alá de Amé-
rica Latina. Así pois, en Marabá, a segun-
da cidade máis grande ao sur do estado 
de Pará, agroma a nova ENFF-Amazônia, 
coa mesma filosofía crítica, política, social 
e humana. O traballo formativo do Move-
mento Sen Terra expándese agora con máis 
forza cara a rexión amazónica. O obxectivo 
desta escola é discutir máis concretamen-
te os desafíos futuros da Amazônia tendo 
en conta as súas riquezas e a súa diver-
sidade cultural, a defensa do territorio e 
as formas de loita inmersa na complexida-
de deste espazo. Non obstante, outro dos 
obxectivos de Entrepobos é acompañar o 
crecemento desta escola que amplía e dá 
continuidade á vida, militancia e compro-
miso da primeira. Inaugurada en outubro 
de 2009, a ENFF-Amazônia é unha escola 
sen paredes, porque a escola está en todas 
partes. 

Pero a trascendencia das escolas no MST 
é extraordinaria. Imaxinan, por un momen-
to, un lugar no que as casas se converten 
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en escolas, onde a escola 
é a referencia principal da 
comunidade? Estámonos a 
referir ao Asentamento Pal-
mares II do MST no muni-
cipio de Parauapebas, a uns 
200 km. de Marabá, onde 
se localiza o centro esco-
lar ‘Educación do Campo’ 
máis grande de Brasil. Nes-
ta escola, ademais, teñen 
lugar as asembleas xerais, a 
organización e planificación 
do asentamento, a reso-
lución de conflitos e é, en 
definitiva, a insignia dunha 
nova sociedade. Moi per-
to, outra escola, situada no 
Asentamiento 17 de Abril, 
é quizais máis emblemática. 
En primeiro lugar, porque 
neste asentamento viven 
dende hai quince anos os 
superviventes do masacre 
ocorrido en 1996 en Eldo-
rado de Carajás, onde 
morreron 19 persoas, ás que 
cabería sumar o falecemento días despois 
de dous compañeiros, e medio cento de 
persoas feridas, trala intervención arma-
da da policía militar do estado de Pará. A 
partir de entón conmemórase anualmente 
o día internacional da loita campesiña. E, 
en segundo lugar, tras anos de loita e de 
construción popular, a asemblea xeral do 
asentamento declarará a finais deste mes-
mo ano 2010 a ausencia de analfabetos no 
Asentamento 17 de Abril.

Intercooperación cara a unha nova 
sociedade: MST e Entrepobos
Os proxectos de Entrepobos elaborados 
co MST baséanse na consolidación de cen-
tros educativos e de formación de campe-
siños e campesiñas sem terra, así como na 
dotación de bolsas de estudo, atendendo ás 
peticións que suxire a nosa contra-parte en 
Brasil, o propio MST. Ao mesmo tempo, 
en España, as nosas tarefas, voluntarias, 
manteñen os mesmos principios e valores, 
levando a cabo un traballo de sensibiliza-
ción e de denuncias críticas públicas sobre 
a situación do campo en Brasil. Tamén se 
organizan cursos sobre as consecuencias 
socioeconómicas e territoriais do Agro-
negocio, debátense as propostas alterna-
tivas do MST, elabóranse exposicións e 

talleres sobre a Educación do Campo e a 
Pedagoxía da Terra, establécense encon-
tros entre os Comités de Apoio ao MST 
en todo o estado español, creando así unha 
rede de movementos sociais alternativos co 
fin de intentar que a loita do Movemento 
Sem Terra se coñeza e amplíe as súas fron-
teiras conectando con outros movementos 
afíns.

Pero, un detalle, o traballo de interco-
operación co Movemento Sem Terra tras-
pasa os límites do papel e do simple finan-
ciamento, alcanzando obxectivos máis 
ambiciosos de axuda mutua entre move-
mentos sociais co fin de seguir contribuín-
do aos cambios derivados da organización 
campesiña brasileira e co compromiso de 
camiñar con novas xentes que dignifiquen 
a calidade humana na construción dunha 
nova sociedade internacionalista.

 «Contra as ideas da forza, a forza das 
ideas». Florestán Fernández, Sociólogo, 
político e activista. n

alacant@entrepobles.org
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* NIF imprescindible para a desgravación do IRPF.
Aviso legal: De conformidade co que establece a lei orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, e a Ley34/2002, do 11 de xullo, 
de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte garante a confidencialidade e 
seguridade no tratamento dos datos de carácter persoal, necesarios para poder formalizar a inscrición como socio/a. Pódese exercer o dereito de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición mediante un correo electrónico á caixa de correo info@entrepueblos.org ou por medio dun escrito a: Asociación Entrepueblos, Plaza Ramón 
Berenguer El Gran 1, 3º 1ª. 08002 Barcelona.

Nome e apelidos 
Enderezo
C.P.     Poboación

Sinatura

Nome e apelidos
   NIF* 
Data de nacimiento 
Enderezo

C.P.   Poboación
Teléfono    Profesión
E-mail

Banco / Caixa 

Prégolles que desde a presente pague os meus recibos ca
ONG lles presente ó cobro con cargo a miña conta

CÓDIGO CONTA CORRENTE (C.C.C.)

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CONTA

- BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Solicitude de ingreso coma socio/a

Cota:
 recomenda fixala no 0,7% do salario.
As cotas incrementaranse anualmente segundo l’IPC.
Cota anual 67 e o e

Orde de pago para a Entidade Bancaria

Podes atoparnos en:

DOMICILIO SOCIAL: Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a · 08002 Barcelona
T. 93 268 33 66 · F. 93 268 49 13 · www.pangea.org/epueblos · info@entrepueblos.org

ANDALUCÍA
• C. Blas Infante 4, 8º · 41011 Sevilla
• Colectivo Diamantino García
 C. Pozo 12 · 41657 Los Corrales

ARAGÓN
• Apdo. 876 · 50080 Zaragoza

ASTURIES
• Apdo. 339 · 33400 Avilés

CASTELA-A MANCHA
• Apdo. 827 · 02080 Albacete

CASTELA-LEÓN
• Apdo. 2.311 · 09080 Burgos
• Apdo. 586 · 37080 Salamanca
• Apdo. 534 · 47080 Valladolid
• Apdo. 59 · 05480 Candeleda (Ávila)
• C. Punto de Mira, 3 ático B
 49800 Toro (Zamora)

CATALUNYA
• C. August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
• C. Raiers 13
 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
• Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a
 08002 Barcelona
• C. de l’Escorxador 19-21
 08720 Vilafranca del Penedès

COMUNIDADE DE MADRID
• C. Atocha 91, 2º · 28012 Madrid

EUSKAL HERRIA
• C. Lanzagorta etorbidea 25, 1º C
 48860 Zalla (Bizkaia)

GALIZA
• Apdo. 115 · 36800 Redondela

ILLAS BALEARES
• C. Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
• C. Niceto Alcalá Zamora, 26 A, 4t B
 07013 Palma de Mallorca (Mallorca)

A RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAÍS VALENCIÀ
• C. Gravina 4, 1r esq.
 03002 Alacant
• C. Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
• C. Eslava 123 · 03204 Elx
• C. Venezuela 1 · 03610 Petrer
• Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)
• C. Cavite 44
 46011 Valencia

REXIÓN MURCIANA
• Centro Social La Paz 
 C. Antonio Abellan s/n · 30006 Múrcia

Se desexas facarte soci@ de     , rechea o seguiente boletín e envíao a: Prza. da II República, Edif. 
Multiusos, 2 andar, aula 16 • 36800 Redondela


