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Una assemblea  
i ‘3000 viviendas’

En aquesta ocasió vam comptar a més amb la 
coincidència de la celebració aquella matei-
xa setmana a la Universitat de Sevilla del 
Congrés Internacional sobre Extractivisme 
a l’Amèrica Llatina, organitzat per l’Insti-
tut Universitari d’Estudis per a l’Amèri-
ca Llatina d’aquesta Universitat. Aquesta 
coincidència va permetre realitzar un acte 
públic de presentació del llibre «Rescatar 
la esperanza, más allá del neoliberalismo y 
del progresismo», amb Maristella Svampa 
(Argentina) Alberto Acosta (Equador) y 
Eduardo Gudynas (Uruguai), tres dels seus 
autors. I a l’Assemblea també vam poder 
comptar amb aquestes tres persones per a 
organitzar un interessant col·loqui sobre 
moviments socials i governs en el moment 
actual d’Amèrica Llatina, que vam anomenar 
«Rescatar l’esperança a l’Amèrica Llatina» a 
partir de les reflexions de l’esmentat llibre.

També vam tenir un bon espai de diàleg 
amb Marusia López (Iniciativa Mesoame-
ricana de Defensoras) i Gustavo Castro 
(Otros Mundos Chiapas) per poder conti-
nuar aprofundint el tema de la progressiva 
criminalització dels moviments reivindica-
tius a Amèrica i al nostre entorn.

De la resta d’espais de l’Assemblea d’en-
guany destacaríem
• l ’aprovació d’un protocol  contra 

l’assetjament sexual, vist tant per la dinà-
mica interna de la nostra associació, com 
per a episodis que puguin sorgir en les 
nostres relacions amb altres organitza-
cions o moviments;

• la feina en grups per a desenvolupar la 
formació i de comunicació de la nos-
tra organització, tant internes com 
externes, de forma particular davant la 
imminent celebració del 30è aniversari 
d’Entrepobles, així com un espai on posar 
en comú els nostres activismes paral·lels al 
d’Entrepobles;

• la consolidació, després d’una primera 
experiència l’any passat a Valladolid, de 
l’assemblea Entrepeques, que va seguir 
el seu propi programa d’activitats, i que 
van exposar en l’espai de clausura de 
l’assemblea.
Però una de les coses que més recorda-

rem d’aquesta assemblea és l’entorn social 
en què es va celebrar. La nostra aposta va 
ser, tal i com dèiem, situar-nos en un entorn 
que ens permetés, a més de la feina interna, 
conèixer una realitat social coherent amb les 
finalitats de la nostra organització i l’associ-
acionisme que hi actua.

Malauradament no hi vam poder comptar 
amb molta col·laboració per part de diver-
ses empreses de missatgeria, de conductors 
d’autobusos municipals i de taxistes, amb 
els quals vam haver de lidiar en la logísti-
ca de l’Assemblea durant aquells dies i que 
es van negar a prestar els seus serveis en el 
barri o que ens advertien de la «gran perillo-
sitat» a què ens hi estàvem exposant.

Doncs bé... vam sobreviure! I vam poder 
observar durant aquells dies la tasca de 
persones i col·lectius, de diversos serveis 
públics i socials, i en primer lloc el de la 
pròpia Residencia Flora Tristán que va hos-
tatjar la nostra trobada. També hem d’agra-
ir molt l’hospitalitat d’associacions com 
l’Esperanza Sur, la professionalitat i afecte 
d’establiments com Ca la Gorda i la de cen-
tenars de persones que ens van acollir i ens 
van permetre gaudir de les festes de les Cru-
ces de Mayo. També vam poder comprovar 
directament com la Policia Municipal sí que 
entra al barri, fins i tot a quarts de quatre 
de la matinada, i en aquest cas per parar 
tranquil·lament la festa en què participaven 
els nostres propis companys i companyes 
amb gent del barri.

És una llàstima que tota aquesta energia 
positiva i totes aquestes capacitats es vegin 

Mª Dolores García – Entrepueblos Sevilla

El cap de setmana del 13 i 14 de maig Entrepobles va celebrar la 29a Assemblea anual al 
barri de les 3000 Viviendas, a Sevilla. Als nostres documents diem que la feina solidària 
de la nostra associació significa una aposta pels «sectors avui exclosos econòmicament, 
social, cultural i políticament». En coherència amb aquesta idea a Entrepueblos Sevilla 
vam pensar que quin millor lloc per invitar companyes i companys de diferents llocs de 
la península i invitades d’Amèrica, que aquest barri del Polígono Sur.
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entorpides per la incapacitat en altres nivells 
de l’administració pública per impedir que 
es vagi aixecant el mur dels prejudicis. És 
un problema que la gestió política de la 
imatge de barris com aquest naufragi entre 
les retallades socials i de serveis públics, la 
inèrcia, la burocràcia i la fatiga social, i acabi 
abonant el racisme o classisme instituciona-
litzat. Perquè barris com aquest necessiten 
de gent i d’institucions que es treguin les 
teranyines i tinguin ganes d’abordar la llar-

ga llista de problemes en positiu, tot recol-
zant-se en les seves múltiples potencialitats.

Entretant, només podem que agrair les 
vivències d’aquesta setmana a totes les per-
sones i col·lectius amb els qui l’hem com-
partida i recomanar a altres organitzacions 
socials com la nostra que s’acostin a conèi-
xer les 3000 Viviendas.

I ara a començar a treballar per a la cele-
bració del 30è aniversari l’any vinent a Bar-
celona. n
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