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Núria Roig
2018: Entrepobles fa 30 anys i em demanen que escrigui sobre els primers anys, quan vaig
acceptar la responsabilitat de tirar endavant aquesta ONG. Vaig ser la primera secretària
general –així li dèiem llavors– els anys 1988, 1989, 1990 i 1991. En fa 26 que vaig deixar EP
per motius personals i ara em costa moltíssim redactar unes línies.
L´únic l’avantatge que té fer-ho amb tants
anys de distància és recordar-ho amb el pensament i les expressions que usàvem aleshores; això sí, estic escrivint amb un ordinador
i llavors, quan EP comença a caminar, teclejava amb una màquina d’escriure. Dit això,
us faré quatre pinzellades de dos temes: un,
d’on veníem i per què vam crear una ONG i
dos, les arrels d’EP, humanes, organitzatives
i filosòfiques.
Veníem dels comitès de solidaritat i de
les coordinadores locals i estatal. D’ençà de
la Revolució Popular Sandinista del 1979 i
durant els anys 80, principalment, es creen
comitès de solidaritat sobretot amb Nicaragua i, no tan nombrosos, amb els moviments
d’alliberament d’El Salvador i Guatemala.
Se’n formen moltíssims, en barris, centres
de treball i sindicats, pobles petits i grossos;
i es teixeix una xarxa impressionant que convida a la coordinació i les campanyes conjuntes. Eren pobles amics lluitant per un món
millor, i nosaltres volíem ser al seu costat, i
fins i tot, força gent vam anar a treballar-hi:
un any, dos, tres, o en brigades internacionals
d’estiu. Coneixíem el territori, els paisatges,
a molta gent; nosaltres hi anàvem i moltes
persones d’allà van venien cap aqui també.
Enteníem la solidaritat internacional com
la causa comú, l’amistat i l’agermanament
entre pobles que lluiten per la llibertat,
com el suport mutu a les lluites per l’alliberament popular, com l’acompanyament
als moviments revolucionaris sobretot de
l’Amèrica Llatina.
Recordo el local de la coordinadora catalana, auster i humil, sempre pleníssim de
gent i de fum. Recordo el local de la coordinadora estatal on durant uns anys ens vam
trobar gairebé cada mes gent de tot arreu.
Recordo les campanyes «100 milions per a
Nicaragua!» i «Nicaragua ha de sobreviure»,
el concert «Nicaragua Rock» que va omplir
el palau Sant Jordi de Barcelona, les paradetes per informar i vendre xapes o llibres, les
manifestacions contra l’imperialisme, les jor-

nades, els debats, l’enviament de brigadistes,
el finançament de petits projectes, les anades a la ràdio, els escrits en revistes... Volíem
amb tot plegat contribuir a trencar l’injust
ordre econòmic internacional, l’intercanvi
desigual, volíem canviar el món.
A mesura que passaven els anys, altres
institucions s’hi van anar afegint: d’una
banda, ajuntaments que s’agermanaven
amb pobles o ciutats –sobretot niques–, i
d’una altra, es formaven noves ONG en el
moment que a Nicaragua es creava el Ministeri de Cooperació Externa per posar ordre
i donar prioritats a l’allau de projectes que
es finançaven amb aportacions solidàries;
alhora també aquí moltes administracions
públiques començaven a destinar recursos
econòmics per a les ONG. Els comitès de
solidaritat no vam voler ser aliens a aquesta
nova situació i decidim parlar-ne. Es crea
una comissió a Catalunya per estudiar el
tema, documents amunt i avall, discussions
en petits comitès i en les coordinadores: què
havia passat amb els projectes de la solidaritat, com podíem accedir a més recursos i
fer un seguiment millor dels projectes en
marxa, com podríem reforçar els dos eixos
de treball: cooperació i sensibilització,
contrainformació i denúncia. Finalment,
la coordinadora estatal de solidaritat amb
Nicaragua, el novembre de 1997, dona el
vistiplau a crear una ONG solidària. Les
coordinadores locals aporten els diners inicials per començar la singladura i es decideix
que una persona hi treballi: és una responsabilitat enorme per a mi. Els darrers mesos
del 97 ja havíem trobat un nom –que reflectia el que volíem ser– i redactat uns estatuts,
que al desembre del 97 entren al registre
d’associacions.
Gener de 1988, Entrepobles té una pàgina
en blanc per omplir, tot era nou i s’havien de
posar els fonaments. No vam començar amb
projectes, de cap manera, vam començar creant l’entitat, la base organitzativa. Busquem
persones per formar la Junta directiva –pro-
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Núria Roig a El Salvador, 1992

vinents de la solidaritat i de noves–, en volíem algunes de conegudes que ens obrissin
portes; J. M. Valverde accepta la presidència.
La primera Junta és entusiasta i treballadora.
Ens reunim sovint. Impulsem la creació de
les comissions de suport arreu del territori:
trens amunt i avall per parlar amb la gent,
per animar. Busquem sòcies i socis fundadors de sota les pedres; pensem un logotip
que ens representi; redactem els primers
tríptics per donar-nos a conèixer, busquem
un petit local de referència. Al cap d’uns
mesos comencem a fer les presentacions
públiques, la primera i col·lectiva a Madrid,
el juliol del 88 en un bar conegut. Encara
estàven amb nosaltres companys que ens
van deixar massa aviat: l’Anna Ros, del País
Valencià; el Pepo Montserrat, d’Aragó; el
Diamantino García, de la Sierra Sur (Sevilla)
i en Fernando Salas, de Madrid. Més trens
amunt i avall: Sevilla, Valladolid, Redondela,
Múrcia, Albacete, Granada, Burgos i un llarg
etcètera, per crear les comissions territorials,
per fer presentacions i, més endavant, per
participar en taules rodones i jornades.
En segon lloc aprofundim en el tema, què
és la cooperació solidària, què és la cooperació i l’educació per al desenvolupament.
Havíem de trobar un discurs i un pensament propi. Llegim, ens reunim amb altres
ONG i comencem a viatjar a Centreamèrica. Com a solidaritat coneixíem força els
moviments socials d’aquells pobles, com
a ONG principiant en aquells anys, vam
haver de reconèixer i conèixer les ONG que
serien les nostres contraparts. Val a dir que,
no tant a Nicaragua, però sí a El Salvador i
Guatemala, les ONG locals es constitueixen
al mateix moment que nosaltres, allà també
van entendre que una entitat constituïda
com a organització no governamental tindria més possibilitats de canalitzar recursos
econòmics.

En el primer viatge a Centreamèrica el
juliol del 88 tenim ocasió de reunir-nos, per
primer cop, amb el Comité Nicaragüense
de Solidaridad con los Pueblos (Patricia
Elvir); amb el Ministeri de Cooperació
Externa (Lesbia Morales); amb l’Institut
de la Dona; amb l’Oficina de Promoció i
Desenvolupament de la Costa Atlàntica o
amb l’Institut de Reforma Agrària, l’INRA;
i també coneixem, entre altres, REDES, a
El Salvador o la Iglesia de Guatemala en el
Exilio. Curiosament amb aquests últims
fem el nostre primer projecte important i
enviem les primeres cooperants, metgesses,
als campaments de refugiats guatemalencs a
Quintana Roo, Mèxic, per formar promotors i promotores de salut.
I pensem i escrivim molt, moltíssim:
documents de debat, per a les juntes, per
a les assemblees, per als butlletins, per als
tríptics i per a les compareixences públiques. Parlem de comprendre la situació
política dels països on treballem; parlem que
els projectes impulsin la participació popular; parlem de basar-nos en unes relacions
entre iguals; parlem d’autoavaluar-nos i anar
millorant progressivament; parlem de vetllar
per la nostra autonomia i no permetre condicionants dels portadors de recursos; parlem de les tasques centralitzades i de les que
no ho serien; parlem de les classes populars,
de les dones... i la llista continua.
Gener de 1992, 4 anys després de posar-hi
la primera pedra EP tenia gairebé un miler
de socis i sòcies, unes comissions de suport
fortes arreu del territori peninsular, alguns
projectes en marxa, projecció pública i la
millor substituta, Gabriela Serra, que feia
pocs mesos que havia tornat de Guatemala i que no va dubtar a acceptar el repte. I
no oblidem, és clar, l’Helena Porteros. Una
abraçada a tothom i les meves felicitacions
per la feina feta. n
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comissions de
suport arreu del
territori: trens
amunt i avall
per parlar amb
la gent, per
animar

I aquí seguim, amb el tossut
afany de ‘no claudicar’
Gabriela Serra
Dichosos ustedes que sueñan y luchan
porque correrán el dulce riesgo de ver realizado su sueño.
Don Helder Cámara
Han transcorregut ja trenta anys, intentant no claudicar davant la infinitat de
inesperats avatars que ens han anat acompanyant en el nostre recorregut. Una
existència que ha transitat de les seguretats i esperances més plausibles passant per
les incerteses i desconcerts més pertinaços per anar assentant-se en una clara opció
dissident amb l’«ordre establert».

La necessitat de
la solidaritat i
la cooperació
internacional va
més enllà de ser
un gest generós
i altruista per
part nostra: ha
de ser i és una
obligació

Ens vam
proposar donar
veu a qui tenint
aportacions a
fer tenia limitats
els seus espais de
divulgació

Tres dècades ja, des que un grapat de gent
solidària, agrupades en la Coordinadora de
Solidaritat amb Amèrica Central decidíssim incursionar oficialment en àmbit de «la
cooperació al desenvolupament». I dic, amb
premeditació, «incursionar oficialment»
perquè molt abans que les ONGDs irrompessin en l’escenari de la societat civil organitzada, en tant que entitats especialitzades
en la cooperació al desenvolupament, una
infinitat de comitès de solidaritat, venien
acompanyant gent i pobles de l’anomenat
Sud: gent valenta alçada, amb iniciativa, que
ja caminaven protestant i reclamant el seu
dret a una vida digna, però sobretot gent
i pobles entestats en la consecució d’altres
drets més complexos, més transcendentals:
el dret a la llibertat, a la justícia, a la sobirania....
I d’aquí que en el nostre breu però precís
i concís document fundacional diguéssim:
La necessitat de la solidaritat i la cooperació internacional va més enllà de ser un
gest generós i altruista per part nostra: ha
de ser i és una obligació. L’ètica solidària
esdevé una forma de situar-nos davant del
món amb estricta justícia, de reivindicar
que tots els drets que pensem que són bons
per a nosaltres també ho són pels altres, i
la cooperació és una forma de retornar al
Sud tot allò que prèviament se’ls ha robat o
negat a més acompanyar-los en el seu camí
cap a la independència i la millora de vida.
I això depèn en bona part no només de la
capacitat d’actuar a través de les nostres
organitzacions, sinó també de la capacitat
d’incidir que tinguem, de pressionar efectivament a les instàncies governamentals
perquè estableixin relacions polítiques i
acords econòmics en la línia de trencar l’injust sistema d’intercanvis desiguals. Eren
els temps en què parlàvem de Sud i Nord.

Poc temps després descobriríem que no hi
ha nord sense sud i que cada sud té el seu
nord.... que no hi ha pobles pobres sinó
empobrits, que no hi ha pobles rics sinó
enriquits.
Per això i malgrat el que es podria creure,
els nostres inicis van ser no només fàcils i
encoratjadors, sinó a més plens de certeses
que ens conduïen senzillament a acompanyar el camí cap a la llibertat que aquests
pobles perseguien. El nostre origen, la
Coordinadora dels Comitès de Solidaritat
amb Amèrica Central, va marcar una opció
i un estil de cooperar. Una opció basada en
un fort compromís internacionalista i en una
clara opció antiimperialista. També marca
la clara vocació centreamericana d’Entrepobles que va focalitzar els seus esforços a
Nicaragua, El Salvador i Guatemala.
Ens vam proposar donar veu a qui tenint
aportacions a fer tenia limitats els seus
espais de divulgació. Intentàvem no caure
en la ignorància de creure que només des del
«Nord» s’elaborava pensament i s’aportaven alternatives. Perquè vam anar constatant
que els que més pateixen l’exclusió integral
compten amb capacitat i aconsegueixen trobar el temps per a les seves pròpies reflexions. Per sort no caminen depenent de les
explicacions, arguments, anàlisi i propostes
polítiques elaborades per gent del cínicament anomenat món desenvolupat. I vam
aprendre d’elles, vam aprendre amb elles i
ens va tocar aprendre també per elles.
Vam aprendre que les revolucions populars ni sempre són victorioses ni quan ho
són sempre aconsegueixen mantenir la
victòria. Nicaragua i el sandinisme oficial
ens va partir l’ànima... Com vam descobrir
que hi ha acords de pau que perpetuen la
guerra entre empobrits i enriquits. El Salvador i Guatemala van posar sobre la taula
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poders neoliberals dels propis països i els
amos de l’economia mundial.
I aquí seguim cooperant, és a dir, operant
conjuntament. Ja no només per desbancar
opressions maquillades de democràcia, sinó
també per desemmascarar als nous agents
de l’anticooperació, als capdavanters del
desenvolupament. Per exercir aquella companyia a la qual ens abocava la solidaritat
fent-nos transitar l’indubtable valor de la
«generositat de l’ajut» al rotund terme de
l’«obligatorietat de la restitució». Però ni
de bon tros en la mera obligatorietat de la
restitució econòmica –que també– sinó en la
nostra complicitat per operar conjuntament
en l’abordatge de les causes que provoquen
la pobresa, per cooperar en la lluita contra
els instruments polítics i econòmics de què
se serveix el sistema per imposar-la.
Mundo Cal

la tremenda impossibilitat de guanyar-li el
pols a l’imperi, però també van evidenciar
el cinisme que envolta el concepte pau i el
concepte acords. No hi va haver Acords de
Pau, només un desarmament unilateral –les
forces armades populars– i la imposició
d’una democradura afavorida pels poders
econòmics locals i internacionals.
S’imposava la globalització neoliberal. En
menys de cinc anys Centreamèrica va canviar: el sandinisme absolutament trencat, El
Salvador i Guatemala dolorosament pacificats. Aquí van quedar anys de lluita, d’esperances, de veritats com punys destruïdes
i d’il·lusions com cels desplomades...
Però també constatem, una cosa que
havíem de saber només mirant el nostre
propi passat: que la tossuderia del desig de
llibertat i la tossuderia en pro de la justícia

I aquí seguim
cooperant, és
a dir, operant
conjuntament.
Ja no només
per desbancar
opressions
maquillades de
democràcia,
sinó també per
desemmascarar
als nous agents de
l’anticooperació,
als capdavanters
del

Gabriela Serra a Guatemala, 1992

En 30 anys, certament, han canviat noms,
s’han fusionat maldats, s’han perfeccionat
instruments de dominació... Però també han
sorgit nous i potents subjectes de transformació social aquí i sobretot allà: els pobles
indígenes, la pagesia alçada, la gent disconforme i... Les dones! Aquestes defensores
de tots els drets humans haguts i per haver.
Dones protagonistes i protagòniques,
dones, dones, dones.
Van 30 anys, tant de bo no calgués seguir
amb la cooperació poble a poble. Les evidències ens assenyalen que no estem en
aquesta tessitura. Així que seguirem col·
laborant en aquest mentrestant que conformem tots els pobles que perseguim un
món on igualtat, fraternitat, llibertat i...
feminisme, imperin per igual per tot arreu.
Naixem per ser feliços, diu Pepe Mugica,
orientem-nos doncs a construir la felicitat
mundial. n

és superior a la por i a qualsevol bateria de
terrors. Que els drets dels pobles ancestrals,
els drets de la terra i a la terra, la preservació
de la mare terra, la igualtat de drets entre
home i dona, l’opció per altres models de
desenvolupament, el dret al manteniment
de la vida, a la dignitat i al futur.... segueixen convocant gents, segueixen mantenint
l’alè per a la lluita, segueixen materialitzant
la resistència.
Ampliem la nostra presència a Amèrica
Central abraçant la lluita obstinada d’altres
pobles indígenes contra l’imperi del poder
extractivista, com a Perú, Equador, Guatemala... pobles alçats contra els macro projectes energètics en qualsevol de les seves
versions, agrícola, mineral, elèctrica... destructors del futur de les seves comunitats, de
la seva gent, del seu futur. Els «macro projectes» fills predilectes dels diversos i variats
acords comercials de lliure comerç entre els
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desenvolupament

Els reptes de l’educació entesa
com a educació emancipadora
José Antonio Antón Valero
Algunes pinzellades sobre què hem fet en els últims deu anys.

El repte suposa
establir aliances
entre l’acció
educativa i
els moviments
socials
alternatius

En un moment
d’un previsible
canvi educatiu,
és necessari
vincular-nos
als enfocaments
més renovadors i
crítics

Dèiem: Hem après que aquesta acció educativa abasta àmbits socials diversos que arriben des
del soci-familiar, l’educació reglada i la no formal, així com la informal que prové dels mitjans
de comunicació i formes incontrolades (per a les àmplies majories) de socialització d’ideologia
i normes de pertinença a la comunitat. La veritat és que una retroalimentació amb aquests
àmbits de socialització són tan necessaris com a complexos, perquè pressuposa una articulació social que, ara com ara, només pot ser aconseguida a petita escala, i amb un fort suport
social. Per tant, «el repte suposa establir aliances entre l’acció educativa i els moviments socials
alternatius en una estratègia que ha de fer possible una socialització crítica que vinculi cultura,
organització en xarxa, resistència i canvi social.
Dèiem: «La perspectiva d’una EpD, orientada a promoure una ciutadania crítica, generadora d’una cultura de solidaritat compromesa, necessita una educació emancipadora que permeti
entendre i transformar el model de globalització hegemònica, construint-ne una altra, alternativa..., Les idees-força que ens han guiat són la sostenibilitat de la vida, els feminismes, la
sobirania alimentària i la sobirania sobre les nostres identitats i cossos, la defensa del territori
i dels béns comuns, la protecció i suport a les i els defensors, la memòria històrica, la defensa
dels drets de les persones immigrants, de les persones refugiades, crítica al model de desenvolupament extractivista i depredador, la defensa dels drets socials i contra la pobresa i la exclusió
social. Tot això és part del dia a dia de l’acció conscienciada a Entrepobles.
Dèiem: L’enfocament emancipador suposa que l’acció sociopolítica és educativa, si vol
merèixer realment el nom de transformadora, establint una connexió entre coneixement crític
i educació. El fonament de l’acció pedagògica és, per tant, moral i ideològic. Com a conseqüència d’aquesta complexitat, i des d’aquesta perspectiva, els reptes també són complexos. Des de
la necessitat de la construcció de xarxes i plataformes d’acció global de sensibilització i d’una
educació conscient. Hem participat a les campanyes contra els tractats de lliure comerç i contra
la impunitat de les transnacionals, recolzant la idea de ciutadania global i millorant en una
coordinació més eficaç i contundent a nivell global.
Dèiem: Igualment, aquesta preocupació ha d’estar present a les pràctiques de campanyes realitzades des de les Coordinadores de ONGD,(...) i les polítiques culturals des dels ajuntaments
i diputacions, en les quals estan presents o relacionades les ONGD. Encara que el treball sigui
difícil, la presència i/o el contacte se segueix fent necessari, encara que hem de seguir evitant
llastrar el nostre treball amb línies més o menys institucionalitzades d’organismes o d’altres
organitzacions amb el seu propi full de ruta.
Dèiem: La EpD ha de treballar procurant aportar a les reformes educatives progressistes la
seva especial sensibilitat, però evitar quedar-se a la perifèria del sistema educatiu. En un moment
d’un previsible canvi educatiu, és necessari vincular-nos als enfocaments més renovadors i
crítics, tant des de la perspectiva de l’educació com a servei públic al servei dels interessos
populars, com contrarestar els enfocaments tecnocràtics del currículum i les pràctiques escolars.
Dèiem: Per tot això, la incidència política requereix alts nivells de consciència, informació i
preparació. Això implica invertir més esforç no només en la quantitat, sinó en la qualitat (...).
Això suposa logística, mitjans, responsables, coordinació estable, propiciar i participar en xarxes.
Encara que sotmesos als vaivens de la política de cooperació i al finançament incert, aquests
recursos han anat progressant de forma expansiva, de manera que ja pràcticament no es concep
cap acció d’Entrepobles sense tenir en compte aquesta infraestructura.
Dèiem: Aquest enfocament global i emancipador ha d’assumir la tasca de reconèixer els elements del nostre entorn que formen part del domini simbòlic i cultural, de l’oci, comunicació (i
informació) i consum, i dissenyar estratègies per a una alfabetització audiovisual. L’evolució de
publicacions, exposicions, audiovisuals, promoció de cinema crític i performances han evolucionat de manera molt rellevant i eficaç, no només com a altaveus d’altres veus no escoltades,
sinó com a eines de reflexió i aprenentatge. n
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El nostre compromís des de les
Organitzacions territorials
d’Entrepobles
Joana M. Perelló – Membre de l’OT EPMallorca i vocal de la Junta Directiva
Sempre m’he considerat una persona activa, compromesa i vinculada d’una manera o
altra amb el món del voluntariat amb la idea, molt personal és clar, de fer les coses pensant
no només en mi mateixa, sinó en els altres i en el món en què vivim. I en aquest compromís
sempre he tingut tendència a inclinar-me pels infants i pels més vulnerables, tant des del
meu activisme com des de la meva professió.
pre les coses per no quedar-nos merament
com a observadors, i ens parlava d’aquelles
persones que allà feien part de la «tribu
d’homes i dones que des d’allò quotidià,
treballen per humanitzar la vida i per cuidar-la, protegir-la, defensar-la i promoure-la
on sigui més necessari...», persones que fan
part de la comunitat de Pere Casaldàliga.
Nosaltres volíem cercar la nostra pròpia tribu aquí i la trobàrem a Entrepobles.
La carta de presentació fou na Mª Gabriela Serra, qui aleshores era la coordinadora
de l’organització, i que ens va transmetre
amb la seva empenta i energia el missatge de
compromís que s’amagava darrera aquesta
associació. Ens va convèncer aquesta manera d’entendre la solidaritat internacional
des de la cooperació entesa com a estratègia
de treball i el suport mutu entre persones,
organitzacions i moviments socials, amb
una responsabilitat social i de restitució.
I a més, amb el valor afegit que des de cada un
dels territoris cada OT tenia autonomia pròpia per canalitzar la participació. Així doncs,
ens semblà l’espai idoni per continuar caminant junts i al 2001 ens constituírem com a
organització territorial d’EP a Mallorca.
En la nostra primera etapa prioritzàrem
constituir-nos formalment, cohesionar-nos
com a grup i sobretot formar-nos, sempre respectant el ritme i la implicació que
cadascú podia aportar. Alhora, també teníem ganes de conèixer des de més endins les
entranyes d’EP: com treballàvem a l’altre
costat, amb qui, com ens veien...? I així, a
l’estiu del 2003, tinguérem l’oportunitat de
viatjar a Cuba a conèixer de prop alguns
dels projectes que acompanyàvem en relació a educació, agricultura i sanitat. Fou
una experiència molt enriquidora, tant com
a grup com pel que va suposar comprovar
de primera mà com EP entenia la solidaritat
i la cooperació, promovent models de des-

En el meu cas, ser voluntària i activista ha
esdevingut una opció de vida fins i tot abans
que jo mateixa en fos realment conscient.
Fent meves les paraules de J.Mújica, «abraçar-me a la vida, abraçar-me a una causa»,
forma part del meu «mantra» personal que
em reafirma dia a dia en les meves conviccions i amb la meva manera de fer i estar en
aquest món. Perquè si no és així... què hi
fem aquí?
Entenc que viure, més enllà de cobrir les
meves necessitats bàsiques, implica qüestionar-me la meva manera d’estar aquí en perjudici d’altres persones i territoris, ser crítica
amb el que passa al meu voltant, identificar
i assenyalar les causes i els responsables que
provoquen les injustícies arreu i denunciar-ho. És aprendre dels pobles originaris
la seva extraordinària capacitat de viure en
harmonia amb la Mare Terra respectant-la,
cuidant-la i cercant el bé comú, és construir
des de la col·lectivitat per generar xarxes
de suport mutu... i és intentar cercar per
damunt de tot la coherència personal per
dur un estil de vida el més d’acord possible
amb unes opcions de consum ètiques i responsables ensopegant de tant en tant amb
contradiccions que cal acceptar i superar per
seguir caminant.
I fou en aquest deambular quan ens trobàrem cap a l’any 2000 a Mallorca un grup
de joves que veníem de camins distints però
que compartíem les mateixes inquietuds de
voler viure de manera compromesa per
un món més just i que teníem un nexe en
comú, una persona que ens va unir i que va
ser un gran mestre per tots nosaltres, en Pep
Manel. Ell, acabat d’arribar del Brasil després de molts anys convivint amb els més
desfavorits i acompanyant moviments com
el MST, amb el seu carisma i entusiasme i
amb el seu gran esperit crític, ens confrontava amb la realitat fent-nos qüestionar sem-
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Concentració contra el TTIP i el CETA, Mallorca
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activitats extractives defensant el seu dret a
decidir sobre els seus territoris com a pobles
originaris i l’empenta d’aquestes dones
batallant a primera fila per lluitar pels seus
drets, i més recentment la vivència d’haver
participat a la Caravana Obrint Fronteres
a Melilla per denunciar la vulneració dels
DDHH de les persones en moviment a
Europa... em reafirmen en el manteniment
que la lluita i la defensa pels nostres drets
humans i socials no la podem fer soles, sinó
des de la mirada global i l’acció local.
Per això des d’EP entenem que per a la
vertadera sensibilització i per fer incidència
social i política per transformar les causes
que generen les injustícies, ens cal treballar
des de xarxes locals, nacionals i internacionals. I concretament a Mallorca, això ho hem
fet sempre vinculades amb altres col·lectius
del nostre territori amb els quals compartim
objectius comuns, com ara al Fòrum Social
de Mallorca i l’Assemblea de Moviments
Socials, a la Plataforma contra els Tractats
de Lliure Comerç, amb la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb MBM per aturar les
prospeccions al nostre mediterrani... Alhora
també donem suport col·laborant en campanyes relacionades amb la defensa del territori enfront del turisme entès ja com una
altra «activitat extractiva» d’aquest món
occidental.
I arribats aquí, al 30è aniversari d’EP, gairebé disset anys després d’haver-nos constituït a Mallorca, el grup s’ha mantingut i
seguim, cuidant-nos uns als altres, i mantenint la fermesa del compromís de seguir
treballant per transformar i denunciar
aquest capitalisme depredador, resistint i
impulsant un món en condicions de justícia per a tothom. Tenim clar que EP és el
lloc, és l’espai des d’on podem alçar la veu
i visibilitzar totes aquestes causes i lluites...
És allà on volem ser i seguir sent per molts
anys més... n

envolupament que partien de les necessitats
i capacitats locals, sempre acompanyant des
de l’horitzontalitat i amb el suport mutu.
Progressivament ens endinsàrem més en
l’organització, participant de les assemblees
anuals, coneixent a companys i companyes
d’altres territoris, demanant-los què feien,
com s’organitzaven... començant a establir
llaços d’amistat i complicitat.
També el fet de presentar projectes de
cooperació a les nostres administracions
públiques, ha estat una manera d’anar
coneixent les nostres contraparts a Guatemala, Nicaragua, Equador, Brasil, Perú...
fent-ne el seguiment i assumint-ne un paper
actiu. I en aquests darrers anys, formar part
de les comissions de treball del nostre pla
estratègic, participar de les trobades anuals
amb les diferents OTs i de les escoles d’estiu... completen aquest camí. Camí però que
fou sacsejat de manera sobtada al 2006 amb
la pèrdua del nostre company i amic Pep
Manel. El grup es ressentí molt però teníem
clar que calia continuar amb el llegat que ell
ens deixava i que fins el darrer dia ens va
animar a seguir.
I així arribem on estem ara, on tenim un
paper més actiu formant part de la junta
directiva, espai on vertaderament te n’adones del què, com i per què de la nostra
organització. Participar de les juntes és tota
una escola d’aprenentatge on es mesclen les
generacions, s’aporten experiències viscudes i noves idees, i tot barrejat esdevé un
treball en equip col·lectivitzat i compartit
amb els voluntaris més actius dels diferents
territoris, els cooperants i l’equip de l’oficina tècnica.
Personalment, després d’haver viscut
experiències com la de Cuba, la de Brasil
coneixent la gent dels campaments i assentaments del MST a la zona de la perifèria de
Sao Paulo, el voluntariat d’un any al Perú
acompanyant a comunitats afectades per les
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Seguim teixint
xarxes de feminismes
internacionalistes
Montse Benito – Comissió de feminismes
Venim de lluny,
tenim una llarga història feminista,
i un recorregut de molts 8 de març
prenent el carrer, la plaça, la paraula
amb el propòsit de subvertir l’ordre del món
i el discurs heteropatriarcal,
racista i neoliberal.
(http://www.feministas.org/convocatorias-8-de-marzo-2018-dia.html)

Escric aquestes línies per publicar en aquest butlletí de commemoració del 30 aniversari
d’Entrepobles-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte amb la necessitat de transmetre una
forta convicció que hem mantingut des dels nostres inicis, la capacitat de transformació
social dels moviments feministes, moviments feministes transgressors amb les relacions de
poder capitalista i heteropatriarcal als diferents països i cultures.
Uns moviments feministes que a partir
de l’experiència més col·lectiva viscuda
en aquest segle XXI de «crisi global» han
començat a parlar des d’altres àmbits de la
complexitat i desafiaments del que podem
anomenar «conflicte capital vida». Ens
identifiquem molt amb Cristina Carrasco quan afirma que «l’economia feminista
aposta per la vida humana, i no pel benefici
capitalista».1
Aquests «sabers i formes de fer» feministes s’han visibilitzat de forma clara aquest
passat 8 de març quan milions de dones a tot
el món hem pres els carrers convocades per
les organitzacions feministes compartint un
crit col·lectiu, indignat, reivindicatiu i alhora esperançat. Xarxes formals i més espontànies han treballat durant mesos generant
forts vincles i vivint amb intensitat aquest
procés col·lectiu i global. El meu reconeixement i agraïment a totes les dones que van
tenir la iniciativa política i la determinació
per impulsar aquesta forma de protesta Vaga
Feminista, començant pel Col·lectiu «Ni
una menos» d’Argentina, la espurna que va
encendre la flama en més de 170 països un
any després.
Aquesta Vaga Feminista, com escriu Justa
Montero,2 ha constituït «una protesta global, clarament política, carregada d’emoció
i raó (dos elements imprescindibles per a

la revolta feminista), responent a una crida
que exigia un canvi i l’impacte polític, social
i mediàtic, està per valorar en tota la seva
dimensió». Les reivindicacions feministes
del # 8M posaven al centre les condicions
de vida concretes de les dones. Ens sentim interpel·lades a expressar els malestars
acumulats per les injustícies que travessen
les nostres vides i la forma com la societat
ens tracta: ens assassinen i ens agredeixen
sexualment; les nostres vides són precàries i
estan travessades d’injustícies i desigualtat;
ens parlen d’una igualtat enganyosa i d’uns
canvis que mai arriben; no hi ha lloc on el
masclisme no marqui la nostra quotidianitat
manifestant-se de molt diferents formes.
En aquests 30 anys d’existència el nostre
acostament a altres continents ens ha permès conèixer més en profunditat les realitats
diverses i plurals de les dones. Hem treballat
perquè l’agenda feminista fos internacional,
abordant els problemes específics en cada
territori, els fenòmens o processos internacionals que estan en la seva arrel: l’heteropatriarcat, el capitalisme, el neocolonialisme
i el racisme. Els nostres aprenentatges en
aquests anys van en la línia de treballar per
reforçar els múltiples llaços que uneixen les
diverses lluites feministes per convertir-les
en accions globals.
Especialment a Amèrica Llatina les
dones han protagonitzat les mobilitzacions socials contra les empreses extractives
destructores de vida, han estat criminalit-

1. Entrevista a la revista La Directa n. 380
2. Dossier n. 92 «Visibilizando lo invisible».
Economistas sin fronteres (2018)
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tàncies de molt risc, campanyes masclistes
i misògines».
La feminització de la pobresa és deguda
a un accés sexuat als recursos socials i de la
posició que les dones ocupen dins de la llar.
Fins ara la pobresa femenina, s’havia invisibilitzat als estudis sobre pobresa, que han pres
sempre com a unitat d’anàlisi el grup familiar, cosa que ha contribuït a mantenir aquesta
realitat oculta i diluïda en l’estructura familiar. Des del moviment feminista es comença a
nomenar, a investigar, a analitzar, i, el que és
més important, a lluitar contra ella.
El coneixement proper de la immigració,
de les dones i els treballs «de cura» que en
Elena Fraile

zades, represaliades i han donat la vida per
la defensa del territori i els béns comuns.
És important la solidaritat, la defensa i
protecció de les dones defensores que
s’enfronten a aquesta realitat des d’una
situació de major vulnerabilitat. Se les criminalitza no només per la seva acció activista, sinó també pel trencament del rol
que tradicionalment s’atribueix a les dones
en participar en l’esfera pública. Les defensores són, per això, no només víctimes de
la violència política per l’exercici del seu
treball, sinó també d’actes de violència
masclista, abús sexual i feminicidi pel fet
de ser dones.

Manifestació 7N, 2015

Les polítiques extractives i l’increment
dels megaprojectes a la regió, el tancament
d’espais democràtics i l’augment de la militarització són només alguns dels factors que
han generat l’augment, en els últims anys,
de la violència exercida contra les defensores de drets humans a Amèrica Llatina. Tal
com deia Berta Caceres, activista feminista,
ambientalista, lideresa de pobles originaris
d’Hondures, cofundadora del COPIHN
abans de ser assassinada el 2 de març de
2016, «no és fàcil ser dona dirigint processos de resistències indígenes. En una societat increïblement patriarcal les dones estem
molt exposades, hem d’enfrontar circums-

els països d’acollida estan realitzant, ens ha
posat sobre la taula la situació de negació
de drets que tenen les dones migrades i la
prioritat d’aquesta lluita i d’aquesta reivindicació. Hem pogut analitzar com la
globalització de la cura treu el cap com un
nou fenomen, del qual s’aprofita el model
neoliberal per perpetuar-se a costa de les
dones.
Seguirem compartint desitjos, somnis
i accions quotidianes amb totes aquestes
dones, de les que aprenem cada dia, com a
aportació d’un procés de suport mutu per a
la construcció d’una intel·ligència col·lectiva
comuna, local, global i antipatriarcal. n
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Pro-Búsqueda
EL SALVADOR

30 anys d’acompanyament,
24 anys de Búsqueda,
tota una vida de lluita
Eduardo García Doblas – Director de Pro-Búsqueda
L’Associació Pro-Búsqueda de nenes i nens desapareguts durant el conflicte armat és una
organització de víctimes de desaparició forçada; pares, mares i familiars de nenes i nens que
van ser separats de les seves famílies de forma violenta durant el conflicte armat i que s’han
organitzat amb la finalitat de saber on paraven els seus fills i filles.
continua buscant i trobant nenes i nens
desapareguts forçadament –avui adults–,
que majoritàriament són localitzats amb
vida (el 85% dels casos resolts); i ha aconseguit, gràcies a tres sentències, que la Cort
Interamericana de Drets Humans condemni
l’estat salvadoreny per la desaparició forçada de nens i nenes
La nostra associació sí té clara aquesta idea i representa la lluita legítima de les
víctimes. Pro-Búsqueda no s’ha conformat
amb assumir la responsabilitat de l’estat
en la recerca de la infantesa desapareguda, també ha forçat l’evolució de l’òrgan
de Justícia a cop de sentències nacionals i
internacionals. Per aconseguir-ho ha promogut dotzenes d’Hàbeas Corpus, denúncies en seus judicials i davant del Ministeri
Públic, i es troba a les portes de jutjar casos
en tribunals nacionals. Una lluita de llarg alè
en què s’han hagut de lliurar batalles com
la recent derogació de la Llei d’Amnistia,
imposada pels botxins el 1993, dies després
que es conegués el resum de l’Informe de la
Comissió de la Veritat. És a dir, les víctimes
d’una manera pacífica, constant i incansable, les mares del nostre país, les persones
dolientes, amb el seu quefer han anat dignificant.
En aquest llarg caminar ens ha vingut
acompanyants, del 2004 ençà, l’Associació

El 1992, un cop signada la Pau a El Salvador, un grup de quatre mares es van acostar
al Jesuïta basc P. Jon Cortina amb la intenció que els ajudés a localitzar els seus fills
segrestats per la Força Armada d’El Salvador durant la guerra; davant d’aquesta petició el Pare Jon va decidir d’acompanyar-los
per tal que interposessin les denúncies a la
Comissió de la Veritat, acabada de crear. Va
ser el març de 1993 quan aquesta Comissió de la Veritat presenta l’informe anomenat «De la bogeria a l’Esperança» que, en
no incloure cap cas d’infant desaparegut,
aquest grup de persones decideix organitzar-se i iniciar la recerca dels seus fills i filles
pels seus propis mitjans.
Al desembre d’aquell mateix any, el P. Jon
localitza els primers infants en Aldeas SOS
de Santa Tecla, i al mes de gener següent
té lloc el retrobament amb les famílies a la
Comunidad de Guarjila, Chalatenango. Tan
gran va ser l’impacte que la notícia va córrer de boca en boca: «A Guarjila hi ha un
Pare que troba els infants desapareguts…»,
a hores d’ara ja són 442 els casos resolts i
gairebé 1.000 les denúncies interposades.
Avui, 24 anys després d’aquella proesa, el
Ministeri Públic ni tan sols ha estat capaç
de resoldre un sol cas, ni ha realitzat investigacions, ni molt menys s’han determinat
responsabilitats. Entretant, Pro-Búsqueda
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Monument a la memòria, San Salvador

perança de refer-se i de reparar el dany patit
i, sobretot, de garantir que aquests fets no es
tornin a repetir de nou.
Des d’aquest acompanyament van sorgir
set projectes més, que van possibilitar retrobaments, dols, reparacions, atenció psicosocial dels familiars i tota una àrdua tasca d’incidència mediàtica per sensibilitzar sobre la
importància de refer les famílies separades
per la guerra.
Els nostres joves senten ara la necessitat
de reconciliar-se com a societat i el dret a
construir un futur millor i la possibilitat
de forjar una pau duradora en democràcia;
però això només serà possible si aquesta és
cimentada sobre la base de la veritat i la justícia, perquè només així es podrà reparar el
dany patit, i garantir que aquest no es torni
a repetir.
Gràcies Entrepobles! Per ser part dels
nostres somnis, 30 anys donant suport a la
veritat i a la justícia. n

Entrepobles, compartint la nostra causa,
que es constitueix en la lluita pels drets dels
infants salvadorenys; la seva aposta ha estat
determinant en la consolidació dels nostres
èxits.
El suport rebut per part d’Entrepobles
ens va permetre arribar fins a la Cort Interamericana de Drets Humans amb el cas de
les germanes Serrano Cruz, que va fer que,
per primera vegada en la història del nostre país, es condemnés internacionalment
l’Estat salvadoreny en negar-se a buscar les
nenes desaparegudes. A més, ens va donar
l’oportunitat de consolidar el nostre banc
de Perfils Genètics, únic al país, i mitjançant
el qual hem aconseguit donar per resolts
centenars de casos. Volem assenyalar que
la importància d’aquests èxits no rau únicament en la sanció a un Estat que nega el
que hi va passar, o l’establiment d’un Banc
d’ADN, sinó en l’avenç que implica per a
una societat abatuda per la guerra, tenir l’es-

12

Comité de Unidad
Campesina
GUATEMALA

‘Cabeza clara, corazón solidario.’
Entrepobles en el seu 38 aniversari
La solidaritat entre els pobles. El suport mutu entre persones, grups, organitzacions i
pobles sencers és el que resumeix aquest vincle que per més de dues dècades ha viscut entre
les nostres organitzacions.
capacitat de somiar i parlar del futur, al qual
no renunciem mai.
Han estat desenes de persones que directament o indirecta, motivades pel treball o
la influència d’Entrepobles, que han arribat
al país per conèixer de prop la situació econòmica, política i social de les comunitats
indígenes i camperoles. És en la realitat
d’aquestes comunitats on s’ha forjat la relació de CUC i Entrepobles. És l’esperança i
la còlera de les comunitats camperoles que
lluiten pels seus drets, la qual cosa s’escriu
en els projectes que solidàriament es gestionen.
Així mateix, les visites d’homes i dones
dirigents del CUC a Barcelona i altres llocs
d’Espanya ens ha permès explicar la situació de país, de com governs criminals han
volgut fer callar la nostra veu, massacrant
comunitats senceres i segrestant dirigents.
No oblidem, a inicis dels anys vuitanta, la
solidaritat d’Entrepobles davant la política
de terra arrasada, de milers de desapareguts
i assassinats i desenes de milers de refugiats
al llarg de la frontera mexicana, un dels episodis més difícils i tristos que ens ha tocat
viure conjuntament. Va ser en aquest context concret on la solidaritat de les nostres
organitzacions va poder més que les limitacions de la realitat.
Les veus de les comunitats indígenes i
camperoles també s’han escoltat en fòrums,
en sales universitàries o en conferències de
premsa. A l’habitació o al menjador d’alguna casa solidària o en algun racó d’Espanya.
Aquí es narrava i s’escoltava el que succe-

Entrepobles i CUC van iniciar i mantenen relació sobre la base de les demandes
i reivindicacions dels pobles indígenes i
camperols. Aquesta relació va sorgir com a
part de la seva visió i estratègia expressada
en la seva consigna «Cabeza clara, corazón
solidario…». Va ser a partir dels drets dels
pobles indígenes i demandes camperoles,
que igual que ara, no són respectats pel
govern i les transnacionals, que ens trobem
i seguim juntes ambdues organitzacions.
Així mateix, aquesta relació sorgeix per la
necessitat de la democràcia, el respecte als
drets humans i del benestar comú que fa
tanta falta a Guatemala i al món. Aquests
van ser els orígens d’aquesta relació que
s’ha mantingut als llarg d’aquests anys. És
la base per felicitar-los i aplaudir-los en el
30è aniversari d’Entrepobles. És la base per
demanar-los que segueixin endavant acompanyant les esperances de moltes persones,
grups i organitzacions.
Viuen a la nostra memòria les visites i
l’intercanvi que al llarg d’aquests anys s’han
realitzat entre les nostres organitzacions.
Algunes vegades, persones originàries de
Barcelona i altres llocs d’Espanya han visitat i s’han quedat en comunitats indígenes
i camperoles guatemalenques, coneixent i
convivint amb homes, dones i nens la realitat quotidiana. Escoltant les històries de
lluites, però també les històries tristes de
comunitats arrasades per la repressió practicada pels governs en contra de la població
que reclama els seus drets. Escoltant, enmig
de l’esforç i el sacrifici quotidià, aquesta
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es troba en una realitat de mobilitzacions
que procuren canvis i canvis profunds. Les
comunitats camperoles guatemalenques, en
el marc de Via Camperola Internacional,
han enfortit la seva organització i es troba
actualment en els cinc continents, una veu
forta i propositiva del camp. Els pobles originaris constitueixen una realitat concreta,
i les seves propostes formen una alternativa en situacions de crisi climàtica i escalfament global. Les seves propostes davant la

litats de canvis favorables al nostre poble.
Que l’Acord d’Identitat de pobles indígenes constituïa un petit avanç en la lluita pel
reconeixement als pobles maies, garífunes
i xinques. Aquest patrimoni polític i social
d’ambdues organitzacions ha de rescatar-se
i constituir la pedra angular de noves relacions entre els pobles.
Després d’anys de caminar junts, algunes
vegades en l’execució d’iniciatives, unes
altres només a partir de l’intercanvi d’informació. Aquest aniversari d’Entrepobles

crisi de gana i desnutrició són també unes
propostes que no poden obviar-se. Seguim
unint les nostres veus i els nostres esforços
modestos en la construcció de noves relacions de poder entre homes i dones. Que cada
vegada més els llaços de germanor i amistat
entre els pobles constitueixen la base de la
convivència humana. Una abraçada fraterna a Entrepobles en el seu aniversari amb
«Cabeza clara, corazón solidario y puño
combativo de las y los trabajadores del
campo.» n

CPR Urbana

Aquest

ïa a Guatemala, aquesta realitat de massacres, segrestos, persecucions. Bombardejos
a comunitats en temps de guerra. Aquells
successos formen part de la història que ens
uneix. Compartim també la veu d’esperança d’indígenes i camperols que ha estat presents a diverses ciutats d’Espanya, com els
Acords de Pau que van posar fi al conflicte
armat, on venim i expliquem que aquella
etapa de la nostra lluita que culminava amb
el final de la guerra armada obrien possibi-
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Colectivo de Mujeres
de Matagalpa
NICARAGUA

Camins, caminar acompanyades
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa i Entrepobles portem ja molts anys d’aliances i
col·laboració mútua. El nostre primer contacte va ser el 1993 amb un suport puntual
per la impressió del «Manual de Atención a la Mujer en la comunidad», un document
realitzat de forma participativa juntament amb les llevadores tradicionals i promotores
de salut. Aquest llibre encara és utilitzat avui per les dones i homes que integren la Xarxa
comunitària de promotores i promotors de salut i les llevadores.
En tots aquests anys s’han anat construint
i consolidant vincles molt estrets entre totes
dues organitzacions no només per a la gestió i execució dels projectes. Compartim
enfocaments de feina, anàlisi dels contextos en què habitem, les causes de les múltiples opressions que ens travessen com a
organitzacions i com a dones, activistes,
promotores i facilitadores de processos de
transformacions personals, col·lectives i
socials.
El fet de compartir com entenem el món i
com incidir davant les injustícies va permetre que, en el moment de la crisi del capitalisme financer, la relació entre el Colectivo
i Entrepobles s’aprofondís i estrenyés per
donar com a fruit una aliança estratègica de
llarg termini amb diverses formes de suport
mutu.
Hem ajuntat esforços a partir d’accions
concretes, desenvolupant i ampliant coneixements en l’enfocament del desenvolupament comunitari, promoció i defensa dels
drets de les dones i dels drets humans a
Nicaragua. Compartim sobre els feminismes, les metodologies educatives per a la
transformació social, el consum responsable, el decreixement, la solidaritat, l’economia solidària feminista, el comerç just i les
implicacions de les relacions de cooperació.
Per comprendre la qualitat de la relació
entre les dues organitzacions cal contextualitzar la que es dóna en el marc de les
grans iniquitats entre el Nord i el Sud, de
la cooperació, on els diners suren forta-

Mirant enrere, aquesta primera iniciativa
pot ser representativa dels 25 anys de col·
laboració d’Entrepobles i el Colectivo com
una cosa petita que ha crescut i perdurat en
el temps perquè continua sent útil i que,
com el llibre, ens nodreix mútuament.
A partir de l’any 2008 compartim i establim relacions de col·laboració per desenvolupar diversos projectes de cooperació
que han contribuït a l’impuls de diferents
processos de treball amb amplis sectors de
la població, que prioritzen les dones, i de
sectors rurals del departament de Matagalpa, que han permès ampliar i consolidar
l’organització de dones i joves en la xarxa
comunitària i a nivell nacional amb les coordinacions amb el moviment ampli de dones.
Mitjançant processos i metodologies participatives, juntament amb els grups i persones, vam impulsar iniciatives educatives,
informatives, econòmiques, d’atenció integral; organitzatives i mobilitzadores. Amb
demandes i denúncies davant les instàncies
públiques i de l’estat com a responsables de
garantir el ple exercici de drets humans a
la gent.
Totes dues organitzacions vivim les
potencialitats i les imposicions de la cooperació amb els seus formularis, plans, temps,
llenguatges, etc. aliens a la realitat de les persones amb què treballem. Amb Entrepobles
vam aconseguir amb discussions en tons
diversos d’establir una manera de treballar
pensant les idees des de diversos sabers i
aprenent a escriure a 4, 6 o 8 mans.

15

Compartim
enfocaments de
feina, anàlisi
dels contextos
en què habitem,
les causes de
les múltiples
opressions
que ens
travessen com a
organitzacions
i com a dones,
activistes,
promotores i
facilitadores
de processos de
transformació

Colectivo Mujeres Matagalpa

Grup de teatre del Colectivo de Mujeres de Matagalpa
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inclou les emocions, els sentirs, històries
de vida personal i organitzativa, desacords
i discussions, el poder compartir la vida,
la mort, la casa i el menjar permet entendre’ns molt millor en les nostres dimensions
humanes i establir una relació franca i sincera de més gran profunditat i qualitat.
Haver aconseguit tot això ens omple de
satisfacció, orgull, reconeixement i respecte. Ho valorem perquè significa resistència
viscuda enfront del sistema capitalista colonialista que ens vol dividir i individualitzar,
significa posar-li cara en tots dos costats de
la relació de cooperació, que ens vol reduir
a un full excel, i un suport al nostre accionar
en un context hostil envers nosaltres com a
dones i organització feminista.
Celebrem que puguem continuar estrenyent llaços de solidaritat, col·laboració,
anàlisi, enfocaments, metodologies i experiències de vida. n

ment en la relació, així com el colonialisme
històricament arrelat en tots/es nosaltres.
Tot això significa grans reptes per establir
relacions horitzontals entre organitzacions
com Entrepobles i el Colectivo. En aquest
sentit, les dues organitzacions poden donar
raons d’un camí especial, dels paisatges que
hem trobat, les tempestes que hem hagut de
suportar, els horitzons i els nous camins per
arribar on vam decidir.
Entrepobles ha reconegut el que el Colectivo pot aportar a la seva organització i ho
ha demostrat no únicament amb paraules,
sinó amb fets concrets. A partir de propostes del Colectivo, Entrepobles ha obert
la seva porta perquè poguéssim acompanyar-los en assemblees, processos interns i
activitats de sensibilització. Parlant el llenguatge de les dones sobre com cuidar-se ens
han ensenyat el traster, i no únicament la
façana endreçada. Aquest compartir, que
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Demus
PERÚ

Aliança feminista per denunciar
el control dels cossos en l’àmbit
qüotidià i en contextos
de conflictes
L’aliança i solidaritat feminista construïda entre Demus i Entrepobles fa vint anys ha
permès sostenir al Perú la lluita per la justícia i autonomia sexual per a les dones en tota
la seva diversitat.
contribuït a reconèixer les diverses formes
de violència sexual patides per les dones
durant el conflicte armat. A més de violació, elles van patir unions forçades, tortures
en òrgans genitals, explotació sexual, tortura
a dones embarassades, entre d’altres. A dia
d’avui, hi ha 5.192 casos de violació sexual i
1.611 d’altres formes de violència sexual en
el Registre Únic de Víctimes, registre oficial
de l’Estat peruà, que és un significatiu avenç
en el reconeixement envers les víctimes.
Avui continuem acompanyant algunes
de les dones afectades en la seva recerca de
justícia i reparació, les qui han superat la
vergonya, la culpa, la por i l’estigmatització.
Hem caminat acompanyant la seva denúncia penal l’any 2007 (cas emblemàtic Manta
i Vilca); deu anys després en l’esperat inici
del judici oral (juliol de 2017), i actualment
en les audiències judicials programades. En
cada una d’aquestes passes al costat d’elles,
vam lluitar perquè aquesta violència sexual en conflicte armat sigui reconeguda com
a crim de lesa humanitat, que es jutgi i se
sancioni la cadena de comandaments que
va permetre aquests actes, amb els estàndars internacionals de lesa humanitat. Lluitem també perquè es reconegui el seu dret a
reparació a les víctimes de diverses formes
de violència sexual, i perquè la política de
reparacions s’apliqui responent amb especificitat i especialització a les dones i les

Aquesta lluita busca denunciar la submissió
i control dels cossos i sexualitats, denunciar
també aquestes violències silenciades durant
dècades, com ara la violència sexual durant
el conflicte armat intern peruà, les esterilitzacions forçades aplicades per la dictadura
d’Alberto Fujimori i, recentment, la violència de gènere en conflictes ecoterritorials. I,
juntament a la construcció de la veritat i la
memòria, aquesta lluita busca exigir justícia i
reparació per enfrontar la impunitat i perquè
aquests fets no es tornin a repetir ni en cap
altre cos, ni sobre cap altra vida. En aquest
caminar conjunt feminista hem pogut celebrar alguns avenços, resistir els retrocessos i
potenciar dia a dia la nostra lluita col·lectiva.
Amb aquesta solidaritat feminista hem
avançat en evidenciar la cultura de violació
instal·lada en la nostra societat, això mitjançant la campanya pública #Un hombre
No Viola, i que en el format #Un Estado
No Viola, ha permès de donar compte de
la impunitat imperant front a la violència
sexual patida per dones principalment indígenes, camperoles i quetxuaparlants, durant
el conflicte armat intern. Aquesta violència
va ser exercida com una estratègia de guerra
per part de les forces armades i grups subversius, de manera similar a com ha estat
exercida en altres països en guerra i conflictes, on els cossos de les dones esdevenen
camps de batalla i trofeus de guerra. Hem
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ir una infecció generalitzada, i la mort vuit
dies després de ser operada.
També avui podem contribuir a evidenciar el control dels cossos i territoris en els
conflictes ecoterritorials, de la mà d’Entrepobles i altres aliances feministes abraçades en el camí. En contextos de conflictes
en els territoris, hi ha un control particular
envers les dones i les seves vides marcat per
les relacions de gènere en un sistema patriarcal, colonial i capitalista. Aquelles dones
que alcen la veu i resisteixen en aquests
contextos, principalment dones andines i
amazòniques, reconegudes com a defensores del territori i medi ambient, defensores de cossos i territoris, són víctimes de
diverses formes de violència de gènere, la
mateixa que es fa servir per neutralitzar la
tasca de defensa que vénen desenvolupant
en les seves comunitats, on s’hi estableix
que la violència sexual és un dels principals mecanismes d’atac contra elles, tal i
com es va viure durant el conflicte armat
intern. Avui anem sumant les nostres veus
per dir #Defensoras No Están Solas, per exigir una atenció integral a aquesta modalitat
de violència de gènere, i demandar l’accés a
la justícia perquè aquests casos no quedin
impunes i que els agressors siguin sancionats (empreses, mitjans de comunicació,
autoritats, entre d’altres) com correspon.
Tanmateix, exigim una política de protecció
integral a defensores i defensors, per tal de
garantir el seu dret a defensar drets.
Encaminades a continuar denunciant
el control dels cossos i sexualitats, la nostra aliança feminista també aposta per una
#Justicia arcoiris que aconsegueixi desterrar aquells obstacles instal·lats en el sistema
de justícia i la societat, els que impedeixen
que les persones LGTBIQ accedeixin a justícia quan reclamen els seus drets i denuncien discriminació per orientació sexual i
identitat de gènere. Aspirem a que jutges,
jutgesses, fiscals i la resta de funcionariat
encarregat d’administrar justícia en el país
compleixin amb l’aplicació de l’enfocament
de gènere i els estàndars internacionals en
matèria de drets humans de les persones
LGTBIQ, tot garantint la igualtat, la no
discriminació i l’accés a la justícia.
Avui el poder patriarcal, colonial i neoliberal arremet contra els nostres avenços,
però, tanmateix, la nostra resistència, agermanada, àmplia i diversa, és la nostra més
gran fortalesa per defensar els nostres cossos, la nostra autonomia sexual i els nostres
territoris. n

Acció de denúncia de les esterilitzacions forçoses, Lima
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seqüeles derivades de la violència sexual i
de l’estigmatització social.
De la mateixa manera, hem avançat perquè
es denunciï la política d’esterilització forçada
implementada durant la dictadura d’Alberto Fujimori. Amb el suport de la campanya
#Somos 2074 y muchas más, que agrupa
diversos col·lectius i activistes feministes,
es fa una crida a la mobilització ciutadana
envers aquesta problemàtica i per l’exigència a l’Estat peruà de justícia i reparació
integral per les víctimes. L’acció políticoartística «Empolleradas» és part d’aquesta
mobilització ciutadana promoguda per les
joves feministes peruanes, que disposen els
seus cossos per mostrar les dones que encara
estan silenciades i s’hi reconeixen com «les
filles de les dones, camperoles, indígenes i
natives que no van poder esterilitzar». Les
seves veus acompanyen l’exigència d’investigació i judici dels autors immediats i mediats
d’aquest crim de lesa humanitat que va sotmetre els cossos i la reproducció de les dones
pobres, principalment indígenes andines i
amazòniques, amb l’absurda justificació de
reduir la pobresa.
Un avenç significatiu en aquesta lluita ha
estat aconseguir que l’Estat peruà establís
el Registre de Víctimes d’Esterilitzacions
Forçades (REVIESFO), que ha aconseguit
que, a desembre del 2017, hi hagi inscrites
ja 4.148 víctimes i 6.553 sol·licituds d’inscripció. Avui continuem demandant acusació penal perquè es jutgi el cas emblemàtic
«Mamerita Mestanza i les Esterilitzacions
Forçades» que contempla 2.166 víctimes
actualment, i que s’estableixi una política
de reparacions integrals, de manera que
es compleixi allò establert en l’Acord de
Solució Amistosa subscrit per l’Estat peruà
davant la Comissió Interamericana de Drets
Humans pel cas de Mamérita Mestanza,
dona camperola de Cajamarca sotmesa a
una esterilització forçada que li va produ-
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Acción Ecológica
EQUADOR

Acción Ecológica
per a Entrepobles
Acción Ecológica sempre ha sentit que Entrepobles és una organització germana.
Segurament ha de tenir a veure amb les trobades comunes durant el llarg caminar
d’ambdues organitzacions i al fet de compartir interessos, causes i visions del món.
res, que afecten boscos protectors, erms,
ecosistemes amazònics, territoris indígenes,
zones agrícoles, o terres camperoles. Les
plantacions agroindustrials a les províncies costaneres han estat un dels justificants
per als 16 megaprojectes planificats, a més
dels que ja existeixen, que treuen l’aigua dels
camperols per donar-la-hi als grans terratinents. Totes aquestes activitats provoquen
destrucció d’ecosistemes i problemes socials i són particularment violentes per a les
dones, ja que provoquen sobrecàrrega de
feina, condicions d’inseguretat extremes
i, en general, pèrdua de les condicions de
salut, alimentació i recreació.
Un balanç de la situació actual revela que
hi ha una alta taxa de desforestació i erosió
del sòl, que comporta la pèrdua de productivitat camperola, i la pèrdua també de la
capacitat de resiliència enfront dels impactes
globals del canvi climàtic; que incrementa la
pèrdua de biodiversitat i recursos genètics;
que cada cop són més freqüents els territoris sotmesos a processos de desertificació,
sequeres o inundacions; que en tot el país
hi ha una creixent contaminació de l’aire,
aigua i terra, que trenca el cicle de la vida i
provoca crisis en tots els àmbits de la vida
de les societats.
Però els problemes no són només locals i
nacionals, la destrucció de la naturalesa està
sotmetent el planeta a un procés d’empobriment de les majories y a un empobriment
en general de l’espècie humana, que perd
horitzons i percep una visió de futur cada
vegada més apocalíptica.

Ambdues organitzacions vam néixer al voltant dels 90. Eren temps en què la solidaritat
estava al centre de les nostres agendes. Solidaritat amb un moviment indígena emergent i amb diferents processos llibertaris,
sobretot centreamericans.
Els anys 90 van ser anys inspiradors que
van conrear en el món les ganes de construir
ponts i de pensar en grans transformacions
socials. Però també van ser anys que van
permetre que es posessin en l’agenda nous
temes, com ara els ambientals.
A l’Equador, a l’igual que en altres països
del tercer món, els principals conflictes socials tenen com a teló de fons la concentració
de la riquesa i l’abús de poder per imposar
megaprojectes i problemes ambientals.
Malgrat que cada cop és més evident el
fet que l’extractivisme i els megaprojectes
no resolen els problemes socials i econòmics
dels països, continua la tendència a ampliar
les fronteres extractives, a fer megainfraestructures i a desplaçar l’economia camperola
per l’agroindústria.
La presència de les empreses i projectes
amb la Xina, els acords de lliure comerç, tant
amb Europa com el pretès acord amb els
Estats Units, estan augmentant la desigualtat, l’empobriment i els conflictes socials i
ambientals. Però, a més, s’imposen utilitzant
mecanismes de repressió i criminalització.
Els nous contractes petrolers a Yasuní i
al centre sud de l’Amazonia fan que pràcticament tota l’Amazonia estigui sotmesa als
impactes de l’activitat petroliera. El 16 %
del país està concessionat a activitats mine-

19

Ambdues
organitzacions
vam néixer al
voltant dels 90.
Eren temps en
què la solidaritat
estava al
centre de les
nostres agendes.
Solidaritat amb
un moviment
indígena
emergent

Reconeixem
els seus
compromisos
amb el canvi
climàtic; amb
la pèrdua de
biodiversitat

el paper de les dones, han estat part de les
propostes de treball compartit.
Reconeixem en Entrepobles el compromís
amb les lluites locals i globals. La defensa
dels territoris amenaçats o afectats per les
indústries extractives o els projectes agroindustrials que concentren l’aigua i manipulen
les llavors; la defensa dels drets de les dones
impactades de manera diferenciada; la defensa de la naturalesa que, en el cas de l’Equador, té drets propis. Reconeixem els seus
compromisos amb el canvi climàtic; amb la
pèrdua de biodiversitat a escala planetària;
amb els desiguals i abusius tractats de lliure
comerç, amb l’injust i il·legítim deute extern.
Acción Ecológica expressa a Entrepobles tota la seva solidaritat, la seva estima i
els millors desitjos ara que celebren 30 anys
d’existència. n

Les agendes sobre ambient i naturalesa
són per força locals i globals. Demanden
d’organitzacions a tots els territoris, tant al
Nord com al Sud i molt millor si aquestes
organitzacions són capaces d’una feina cooperativa i solidària.
El treball d’enfortiment d’organitzacions,
d’investigació, formació i denúncia resulten
formes eficaces d’afrontar els problemes.
Aquestes estratègies són possibles gràcies
a l’existència d’organitzacions solidàries i
compromeses que acompanyen processos i
donen suport a la feina de les organitzacions.
La solidaritat com a proposta d’acció i
com a forma d’acció política ha estat sempre
present a Entrepobles. Ha estat estratègia,
forma d’acció i forma de relacionar-se.
Les noves visions sobre els territoris,
sobre la naturalesa, sobre els drets, sobre
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Els vells i nous rumbs
de la solidaritat
Raúl Zibechi

Mundo Cal

La lluita del poble sahrauí i la revolució sandinista van ser el xiulet de sortida del
moviment de solidaritat, en una transició aplastada pels Pactes de la Moncloa, que van
segellar la possibilitat d’una ruptura amb el passat franquista.

Assemblea, 1991

En la meva memòria, que no és massa fiable,
va haver-hi una empatia entre les desenes de
comitès que es van formar a les ciutats en
suport al sandinisme i després als processos
populars a El Salvador i Guatemala, amb el
moviment anti-OTAN que es va desplegar
des de mitjans de la dècada dels 80, amb
una força inusitada de mobilització i ampla
capacitat organitzativa.
La solidaritat amb el sandinisme va jugar
un paper important. Es tractava d’una força
que transpirava frescor i dinamisme, quan
els socialismes reals de l’Est mostraven
signes inequívocs d’atròfia i decadència.
L’aparició de comandants relativament joves
i d’una bona entrada de comandantes que
van sintonitzar amb la primera generació de
feministes en el post-franquisme, va aixecar
els ànims alacaiguts de molts militants descoratjats amb els rumbs que prenia la política institucional i parlamentària.

Pels qui vam viure els primers anys de
l’exili, va ser un cop d’esperança que ens
va fer sintonitzar amb banderes, himnes i
noms que fins aquell moment ens sonaven
gairebé estranys. En resum, entre finals
dels 70 i principis dels 80 va germinar un
ampli moviment de solidaritat amb Amèrica Llatina, que es va expressar de diverses maneres, però que en el viatge fins a
terres centroamericanes va obtenir la seva
expressió més noble, mostra d’un compromís notable.
La matança a l’ambaixada espanyola a
Guatemala el 31 de gener de 1980, quan la
policia va envair el local i va assassinar 37
persones incendiant-les amb fòsfor blanc.
La immensa majoria eren camperols quiché.
Això va implicar una divisió que va ensenyar l’activisme solidari els riscos d’aquest
compromís, però també la urgència de qualsevol forma d’ajuda.
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Crec que la
mutació dels
moviments al
Sud i l’obertura
de nous espais de
vida als països
mediterranis
col·loca les
relacions en un
nou lloc

Mèxic és el pitjor cas, ja que la guerra
contra els sectors populars és tan feroç com
intractable, ja que descansa en gran mesura
amb l’aliança entre sectors de l’Estat (policia
i porcions de les forces armades) i el narcotràfic. L’esborronadora xifra de morts i
desapareguts i la caiguda del salari real per
sota dels estàndards regionals col·loca els
sectors populars en un carreró on l’única
sortida aparent és buscar-se la supervivència
amb els seus propis mitjans.
Per això tenim 400 fabriques recuperades a Argentina, 25 milions d’hectàrees en
mans dels camperols sense terra a Brasil, 12
mil aqüeductes comunitaris a Colòmbia i al
voltant de 2.500 activitats autogestionades
i sustentables a Mèxic, per triar amb prou
feines un grapat d’exemples. La transició a
un món millor està clavada en la infinitat
d’espais dedicats a la reproducció de la vida,
més que en l’accés a espais institucionals.
El segon és que en alguns països d’Europa, Grècia, Itàlia i l’Estat espanyol han
aparegut durant l’última crisi un conjunt
d’iniciatives de base que crec que sintonitzen amb el que estem fent a Amèrica
Llatina. Hortes urbanes, algunes d’elles
comunitàries, centres socials i culturals,
espais públics recuperats dedicats a l’oci
de nens i nenes, llocs d’intercanvi, mitjans
alternatius i fins i tot un vell barri recuperat
a Vitòria, arrencat a l’especulació immobiliària. Estic parlant de la territorialització d’alguns moviments a Europa i l’Estat
espanyol.
Crec que la mutació dels moviments al
Sud i l’obertura de nous espais de vida als
països mediterranis col·loca les relacions en
un nou lloc. Si des de la dècada de 1980 el to
el marcava la solidaritat, o sigui l’ajuda dels
qui podien donar-la als qui la necessitaven,
ara estem davant la possibilitat d’un intercanvi d’experiències i sabers.
M’explico. Crec que la solidaritat és una
acció molt noble, potser de les més profundes que els éssers humans podem construir. No obstant això, implica una relació
asimètrica, encara que en moltes ocasions
busca evitar la caritat per contribuir a un
apoderament mutu. Crec que ara estem en
condicions de pujar un esglaó: les activitats
que veig florir en ambdues ribes poden ser
la base d’un nou tipus de relacions. Quan
m’he apropat a les hortes urbanes i a altres
espais, a Madrid o el País Valencià, em descobreixo preguntant i aprenent, més aviat
que explicant el que fem allà; i això m’omple
d’alegria i esperança. n

L’activitat solidària creixia a ple pulmó.
Intensa i desordenada, com ho solen ser
sempre els impulsos més o menys espontanis i vitals. Mentre l’activitat estava en alça,
mai ens va importar massa multiplicar esforços sense mesurar costos ni temps, perquè
el desig era tan fort que les recompenses
estaven més en el fet que en la seva eficàcia.
Amb el pas dels anys, les coses van
començar a complicar-se, en particular quan
vam anar descobrint que no tot el que feien
aquells rebels era meravellós. Un d’aquests
cops inaudits va arribar a l’abril de 1983,
quan vam assabentar-nos de l’assassinat de
la comandant Ana María (Mélida Anaya
Montes), de les Forces Populars d’Alliberament d’El Salvador, en el marc d’una pugna
ideològica amb el mític comandant Marcial (Salvador Cayetano Carpio). Sis dies
després Marcial es «va suïcidar» a Managua, tancant una sèrie d’episodis confusos
i opacs, fins al dia d’avui. No va ser l’únic
succés desmoralizant. Roque Dalton no era
un cas aïllat.
Descobrir que a les forces revolucionàries centroamericanes hi havia formes de fer
política molt similars a l’estalinisme, va ser
un cop demoledor inesperat.
Aquells entusiasmes es van anar apagant,
encara quan florien els comitès anti-OTAN
a tots els racons de l’Estat. A la derrota del
referèndum, al març de 1986, la solidaritat
internacionalista ja comptava amb un grapat
d’organitzacions que estaven sistematitzant
el treball i formaven el que es començava a
conèixer com ONG. En aquest marc, molt
vinculat als comitès de solidaritat amb Amèrica Llatina, va néixer Entrepobles.
Més enllà d’aquesta història, on molts no
se sentiran reflectits perquè és necessàriament subjectiva, m’interessa destacar alguns
canvis que s’estan produint en tots dos continents i que em semblen summament un
auspici, perquè remodelen el concepte de
solidaritat o de cooperació.
El primer és que a Amèrica Llatina els
moviments socials han mutat, modificant
tant les seves formes d’acció com els seus
objectius. Ja no es tracta d’atacar, sinó d’assegurar la supervivència. El model econòmic i social imperant a la regió deixa fora els
serveis estatals més elementals (salut, educació, habitatge, ocupació, seguretat) a una
porció de la població estimada entre el 30 i
el 50%. Argentina és un mal exemple, perquè de ser un país integrat va passar bruscament a ser un país que excloïa i discriminava
la pobresa.
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Una proposta de treball:
caminar col·lectivament
l’esperança
Àlex Guillamón
Fins aquí hem pogut llegir visions i vivències de la trajectòria de la nostra organització
en aquests trenta anys, des del seu naixement, fins i tot algunes de la dècada anterior,
dels seus precedents al moviment de solidaritat amb Amèrica Llatina. Només una petita
mostra de totes aquelles persones i col·lectius als qui tenim que agrair la seva aportació a
la trajectòria d’Entrepobles i que ens han fet arribar la seva salutació, i que completarem
en el proper butlletí. Però, quin pot ser el paper, la utilitat i, per tant, el futur d’una
organització com la nostra a les portes de la tercera dècada del segle xxi?
seus 84 anys, «Hi ha una guerra de classes,
i és la meva la que va guanyant». Certament… i encara que això suposi soscavar
les mateixes bases ecològiques i socials de
la societat humana.
A l’estiu de 2014, centenars d’activistes
socials, entre elles líders recentment incorporades aleshores a la «nova política», van
signar el manifest «Última llamada», avui,
per desgràcia, bastant caigut en l’oblit.
En ell es caracteritzava part del significat
d’aquesta crisi:

La resposta a aquesta pregunta serà forçosament el resultat de dos factors: les capacitats i limitacions que heretem de la nostra
trajectòria, i el context en el qual haurem
de seguir actuant amb aquestes capacitats i
limitacions. Ambdues qüestions depassen
amb escreix les dimensions d’aquest article,
però intentarem fer algunes anotacions.
Un context de crisi global

El més rellevant que podem dir sobre el
context en què ens trobem és que es tracta d’una crisi sistèmica global, una crisi
civilitzatòria. Hi ha qui limita el seu abast
qualificant-la com a crisi del sistema, o del
capitalisme, però aquest és un plantejament
parcial, ja que no són les classes més poderoses precisament les que estan patint les
seves conseqüències. Com va dir a la seva
cèlebre frase el potentat Warren Buffet, als

Estem atrapats en la dinàmica perversa d’una
civilització que si no creix no funciona, i
si creix destrueix les bases naturals que la
fan possible. La nostra cultura, tecnòlatra i
mercadòlatra, oblida que som, d’arrel, depenents dels ecosistemes i interdependents» (...)
«Necessitem construir una nova civilització
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Prendre
perspectiva i
saber veure a
Entrepobles
com un estel

capaç d’assegurar una vida digna a una enorme
població humana, encara creixent, que habita un món de recursos minvants» ( ) «Però
aquesta Gran Transformació es topa amb dos
obstacles titànics: la inèrcia del mode de vida
capitalista i els interessos dels grups privilegiats (…) necessitem una ruptura política profunda amb l’hegemonia vigent, i una economia
que tingui com a fi la satisfacció de necessitats
socials dins dels límits que imposa la biosfera,
i no l’increment del benefici privat.

inassolible, podent, sovint, derivar senzillament en la mort, com passa amb la crisi alimentària. La noció de crisi de les cures afecta
a una dimensió concreta d’aquestes expectatives de reproducció: les cures, implicant que els
arranjaments de les cures són insatisfactoris,
insuficients, precaris i no lliurement triats.

A això caldria afegir també la diferent
forma en què impacten aquestes crisis als
diferents pobles i classes socials, pel Nord
global i el Sud global. Com assenyalava un
dels informes del Worldwatch Institute,
«més d’1.700 milions d’habitants del planeta
conformen la categoria global de la “classe consumidora”. Al revers de la moneda

Un bon diagnòstic, si no fos perquè enlloc
esmentava un concepte fonamental que confereix la seva veritable dimensió a la crisi de
la qual estem parlant: aquest mode de vida

que forma part
d’una gran
constel·lació
social de
col·lectius amb
diferents causes
de transformació
social

capitalista al que al·ludeix és en realitat el
mode de vida del patriarcat capitalista.
En paraules d’Amaia Orozco,1 es tracta
d’una crisi que va molt més lluny de la crisi
econòmica i financera,

figuren els 2.800 milions de persones que
sobreviuen amb menys de dos dòlars al
dia» [...] En aquest segle, l’ànsia consumidora sense precedents destrueix els sistemes
naturals dels quals tots depenem i fa encara
més difícil que els pobres satisfacin les seves
necessitats bàsiques».
Un dels objectius principals del manifest
«Última llamada» era influir i comprometre la gent que en aquell moment s’estava
incorporant a la política des de les noves
plataformes ciutadanes sobre la necessitat
que aquests temes estiguessin en primer pla
de les seves agendes en cas que accedissin
a càrrecs electes. Desgraciadament, sense
entrar en els motius, és evident que aquesta
segueix sent una assignatura pendent. Les
urgències del curt termini segueixen passant
per sobre d’allò més important.

una profunda crisi multidimensional per
referir-nos, almenys, a tres qüestions: a la crisi
ecològica, a la crisi de reproducció social i a
la crisi de les cures. La crisi ecològica abasta diverses dimensions interconnectades: el
canvi climàtic, l’esgotament dels recursos
naturals i el col·lapse de la biodiversitat. Per
crisi de reproducció social ens referim al fet
que el conjunt d’expectatives de reproducció
material i emocional de les persones resulta
1. «De vides vivibles i producció impossible»,
Amaia Orozco, a No deixis el futur a les seves
mans, Entrepobles, Barcelona 2012.
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exemple l’hem vist recentment, amb la
vaga feminista, un moviment sorgit d’una
iniciativa del moviment argentí «vives ens
volem», en tan sols un any s’ha globalitzat
i popularitzat a través de les xarxes de l’internacionalisme feminista.
Per tant, creiem important saber transcendir les nostres limitacions amb aquesta acció conscient en xarxa, sentir com a
nostra també aquesta identitat més ampla,
intentar cooperar en la seva construcció i
articulació des dels nostres valors i les nostres modestes capacitats. Apostem per la
cooperació, per la construcció i la cura dels
espais comuns, per alimentar l’empatia, per
la capacitat de gestionar les diferències, pels
lideratges col·lectius, incloents i feministes.
Sempre hem defensat que no es pot pretendre lluitar contra el poder de les multinacionals i obstinar-se a fer-ho utilitzant els
seus mateixos valors: la competència o els
protagonismes compulsius més o menys
dissimulats, el cultiu dels micro-poders o
el desenvolupament de les organitzacions
socials com a marques.
En aquests 30 anys sempre hem defensat la necessitat d’incidència política alhora que l’autonomia dels moviments socials
en els quals hem participat o amb els quals
hem cooperat, tant davant les organitzacions polítiques com davant les institucions
públiques, incloses les que en algun moment
puguem sentir com més properes.

És molt greu que a aquestes alçades del
segle les institucions polítiques i els governs
segueixin sense afrontar els compromisos
polítics que demanda la crisi global en tants
àmbits, però és encara molt més greu que
des de la societat no els arribi una demanda
eixordadora sobre aquest tema. I és que el
principal obstacle perquè puguem fer front
a reptes com el canvi climàtic, la crisi energètica, ecològica, o alimentària, l’extrema
desigualtat, la crisi de les cures i la reproducció de la vida, física i social, no és tant
la falta d’alternatives, com la falta d’apoderament social enfront dels qui dominen
l’economia i la política global: enfront de
les grans empreses transnacionals i les institucions cooptades per elles.
Com és possible, per posar només un
exemple, que a aquestes alçades del segle
xxi encara no s’hagi demandat cap govern
o empresa energètica responsables de lucrarse mitjançant el més greu crim contra la
humanitat que suposa i suposarà el canvi
climàtic per a centenars de milions de persones...?
Més enllà de les nostres limitacions.
Alternatives des del treball en xarxa

Avui, doncs, no se’ns acudeix cap tasca més
important que fer front a aquest context.
I, alhora, a ningú se li escapa que aquesta
és una tasca immensament superior a les
capacitats d’una modestíssima organització
com la nostra, composada per un col·lectiu
d’activistes socials, una mínima estructura
tècnica, diversos centenars de sòcies i socis
que la recolzen, i, això sí, una ampla xarxa
de vincles de solidaritat amb moviments i
organitzacions del nostre país i de Abya
Yala/Amèrica Llatina.
Creiem que una de les claus és, sense
deixar de construir i acaronar aquests
actius, mirar més enllà. Prendre perspectiva i saber veure Entrepobles com un
estel que forma part d’una gran constel·
lació social de col·lectius amb diferents
causes de transformació social, que es
creen, es transformen, s’apropen (i de
vegades s’allunyen), que il·luminen moviments socials, que s’interconnecten amb
moviments internacionals, que resisteixen i aporten experiències i alternatives
enfront de les diferents dimensions de la
crisi global.
És aquesta constel·lació la que, en determinats moments i en determinades condicions, pot reunir i organitzar capacitats
significatives de transformació social. Un

Compromís social per rescatar
l’esperança

Com deia Ramón Panikkar, no hi ha cap
certesa que un altre món sigui possible,
però sí que tenim una certesa completa que
aquest és impossible. Per a la gran transformació que necessitem no n’hi ha prou
amb la liquiditat dels «likes», ni amb seguir
«tendències», ni amb el màrqueting social. No es tracta d’adaptar-se a les pautes i
modes de la cultura dominant, tampoc de
desconèixer-les, sinó de transformar-les i
de construir aquesta «contracultura» que es
reivindicava a París ara fa 50 anys. Es tracta
de l’acció «en viu», localitzada, als carrers,
als centres de treball, als barris i també a
les nostres cases. Si, per molt «antic» que
soni, es tracta de la última tendència: l’acció encarnada en l’«aquí, en l’ara i en la col·
lectivitat».
Ho hem escoltat al poble indígena nasa,
de Colòmbia: «la paraula sense acció és
buida. L’acció, sense la paraula, és cega.
L’acció i la paraula sense l’esperit de la
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Acción Ecológica

A caminar
col·lectivament
i a sentipensar
aquesta
esperança ens
auto-convoquem
i us convoquem
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persones i als
molts col·lectius
que, tant des
d’aquí com
des de Abya
Yala/Amèrica
Llatina, ens heu
acompanyat
durant aquests
anys

Acte contra la mineria a la Cordillera del Cóndor, Equador

comunitat són la mort». O també ho podem
dir en paraules de la filòsofa Marina Garcés:

des d’altres pobles i latituds, no per copiar,
sinó per enriquir el nostre propi camí cap al
que els moviments socials a Amèrica Llatina/
Abya Yala, des de diferents matrius culturals,
denominen el «sumak kausay» (con-viure plenament) o el «post-desenvolupament.3

el compromís és la nostra condició fonamental, la nostra forma d’estar a la vida. Sempre
estem compromesos en situacions comunes,
a tots els nivells: biològic, social, polític [...]
Desvincular-nos d’aquests compromisos i
trencar els llaços amb la condició comuna de
la vida com a problema és cometre un acte
de violència. Comprometre’s és una presa de
consciència, sí, però no implica un posicionament mental, sinó un posicionament amb el
cos, amb la vida, amb els afectes.2

Enfront dels aclaparadors reptes que
suposa aquest context de crisi global i,
sobretot, davant els poders als quals ens
enfrontem, evoquem les paraules de Gustavo Esteva, un dels fundadors de la Universitat de la Terra de Oaxaca:

Entrepobles seguirà practicant i promovent aquesta concepció del compromís social. Reteixint la desconnexió que ens imposa
la cultura del poder patriarcal, capitalista i
neocolonial. Un compromís «bifocal», és a
dir, arrelat en allò local i, alhora, internacionalista, llegat del moviment de solidaritat
del que va sorgir la nostra organització.

L’esperança és diferent a l’optimisme: no és un
simple estat d’ànim. [...] És això el que hem de
recuperar: l’esperança que per la nostra pròpia acció, des de baix, en les nostres relacions
directes, acabant amb les relacions cruels i
autoritàries que ens envolten, podem, primer,
detenir l’horror construint alguna cosa nova,
i, segon, caminar aquests nous camins en una
altra ‘direcció’.4

És possible i necessari un abordatge multidimensional que integri els mecanismes
d’explotació, dominació i dependència, tant
pel que fa als àmbits de satisfacció de les
necessitats socials materials, com als àmbits de
la socialització i la cura entre les persones. I
que integri també la construcció de propostes
alternatives trenant les forces d’emancipació.
En tot això també es requereix un anàlisi
intercultural i el rescat d’experiències sorgi-

A caminar col·lectivament i a sentipensar
aquesta esperança ens auto-convoquem i us
convoquem als centenars de persones i als
molts col·lectius que, tant des d’aquí com
des de Abya Yala/Amèrica Llatina, ens heu
acompanyat durant aquests anys i volem
seguir acompanyant. n
3. No deixis el futur a les seves mans. Cooperació
solidària davant la crisi del capitalisme global,
Entrepobles, Barcelona 2012.
4. «Es importante recuperar la esperanza como una
fuerza social», entrevista a Gustavo Esteva en la
revista Magis, Guadalajara (Mèxic) 2015.

2. «La Ciutat sempre ha estat refugi», entrevista a
Marina Garcés, Barcelona Metrópolis, Barcelona
2015.
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LÍNIES DE TREBALL
D’ENTREPOBLES (2016-2020)
1. FEMINISMES
a) Vides lliures de violències. Contra les violències masclistes, cuidant i protegint a Defensores de Drets
de la criminalització de la protesta feminista. Defensant la pau i l’antimilitarisme.
b) Els nostres cossos, les nostres identitats. Per una salut universal i inclusiva, defensa dels drets
sexuals i reproductius, pel dret a decidir sobre el propi cos, per la llibertat de viure i expressar identitats
dissidents, contra la LGTB fòbia.
c) Sostenibilitat de la vida, en creixent contradicció enfront de l’acumulació del capital.
Difondre, promoure i desenvolupar l’economia feminista i de les cures. Lluitar contra la feminització de la
pobresa.
2. SOBIRANIES
a) Sobirania social enfront del poder corporatiu. Crítica i denúncia dels Tractats de Lliure Comerç,
així com del poder il·legítim i la impunitat de les estructures financeres internacionals i les empreses
transnacionals.
b) Alternatives al desenvolupament davant la crisi global. Defensa del territori i els béns comuns
davant del desenvolupament extractivista i la crisi global (crisi energètica, canvi climàtic, crisis alimentàries,
esgotament de béns naturals i ecosistemes, crisi de les cures).
c) Apoderament social i generació d’alternatives al desenvolupament. Sobirania alimentària,
Economia social i solidària, Comunicació social, Educació popular.
3. DRETS
a) Defensa del dret a defensar drets. Defensa dels drets i llibertats ciutadanes. Denúncia de les
legislacions restrictives. Protecció de defensors-es de drets davant la criminalització, la repressió i el control
social.
b) Memòria històrica i lluita contra la impunitat de les violacions dels DDHH. Justícia
universal, incidència política i social en l’àmbit local i cooperació internacional per a l’accés a la justícia per
part de persones i comunitats víctimes de la vulneració sistemàtica dels DD.HH.
c) Ciutadania global. Defensa dels drets de la immigració davant la xenofòbia i el racisme social
i institucional. Contra les polítiques d’estrangeria i l’Europa fortalesa. Solidaritat i interculturalitat.
d) Contra la riquesa que empobreix: dignitat i drets. Defensa dels drets socials davant
de les polítiques d’ajust, les retallades socials i la privatització de serveis públics. Suport a les marees
ciutadanes. Denúncia de la creixent inequitat social i els mecanismes de despulla (deute, paradisos fiscals,
corrupció, etc.).
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On trobar-nos:
DOMICILI SOCIAL: Av. Meridiana 32, ent. 2a (esc. B) · 08018 Barcelona
T. 93 268 33 66 · F. 93 268 49 13 · www.entrepobles.org · info@entrepueblos.org
ILLES BALEARS
• C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
• mallorca@entrepobles.org

ANDALUSIA
• C/ José Mª Moreno Galván, 18, Bl.K - 2º B
41003 Sevilla · T. 616 564 551
• ep.andalucia@entrepueblos.org

LA RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

ASTÚRIES
• ep.asturies@entrepueblos.org

PAÍS VALENCIÀ
• C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
• C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
• Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
12600 Vall d’Uixó (Castelló)
• paisvalencia@entrepobles.org
• alacant@entrepobles.org
• http://entrepoblesalacant.wordpress.com

CASTELLA-LA MANXA
• ep.castillalamancha@entrepueblos.org
CASTELLA I LLEÓ
• ep.valladolid@entrepueblos.org
• ep.burgos@entrepueblos.org
• ep.zamora@entrepueblos.org
• ep.cyl@entrepueblos.org
• ep.palencia@entrepueblos.org
• http://entrepueblosvalladolid.wordpress.com

REGIÓ DE MURCIA
• marcuba3@gmail.com

CATALUNYA
• C. August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
• C. Raiers 13 · 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
• Av. Meridiana 32, ent. 2ª (esc. B)
08018 Barcelona
• penedes@entrepobles.org
• http://entrepoblespenedes.wordpress.com
• http://entrepoblesbarcelona.wordpress.com
COMUNITAT DE MADRID
• ep.madrid@entrepueblos.org
EUSKAL HERRIA
• herriarte@gmail.com

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK I TWITTER:
www.facebook.com/Entrepbs
www.facebook.com/entrepueblosencastillayleon/
www.facebook.com/EntrepoblesPaisValencia
www.facebook.com/pages/EntrePobles-Campde-Tarragona/671304729635435
www.facebook.com/pages/EntrePoblesMallorca/684751931634597
www.facebook.com/EntrepueblosMadrid
www.facebook.com/EntrepoblesPenedes
www.facebook.com/entrepueblos.sevilla
@entrepobles
@EntrePobles_Tgn
@EntrepueblosV

Aportacions econòmiques
IBAN (ES05) Triodos Bank (1491) Oficina (0001) Núm. c.c. (21-3000079938) • Avinguda Diagonal, 418, 08037 Barcelona

- BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Sol·licitud d’ingrés com a soci/sòcia
Nom i cognoms
			NIF*
Data de naixement
Adreça
C.P.			Població
Telèfon 			Professió
Correu electrónic
Quota anual
74 e ó
e
Si tens dificultats econòmiques posa’t en contacte
per flexibilitzar la teva aportació.
recomana fixar-la en el 0,7% del salari.

Ordre de pagament per a l’entitat bancària
Banc / Caixa
NÚMERO DE COMPTE - IBAN
IBAN

ENTITAT

SUCURSAL D.C.

NÚM DE COMPTE

Sol·licito que fins nou avís, carreguin al meu compte o llibreta
els rebuts que periòdicamente els presentarà a nom meu
Nom i cognoms
Adreça
C.P. 			

Població
Firma

*NIF imprescindible per a desgravament en l’IRPF.
Avís legal: De conformitat amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, d’11 de
juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Associació Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte garanteix la confidencialitat
i seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal, necessaris per poder formalitzar la inscripció com a soci/a. Es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la bústia info@entrepueblos.org o per mitjà d’un escrit a: Associació Entrepobles – Av. Meridiana 32,
ent. 2ª (esc. B), 08018 Barcelona.

