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De movemento de 
solidariedade a Entrepobos

A única vantaxe que ten facelo con tantos 
años de distancia é lembralo co pensamento 
e as expresións que usabamos naquel entón; 
iso si, estou escribindo con ordenador e, 
naqueles tempos,, cando EP empezaba a 
camiñar, tecleaba cunha máquina de escri-
bir. Dito isto, fareivos catro pinceladas de 
dous temas: un, de onde vimos e por que 
creamos unha ONG; e dous, as raíces de EP, 
humanas, organizativas e filosóficas. 

Viñamos dos comités de solidariedade e 
das coordinadoras locais e estatais. Dende 
a Revolución Popular Sandinista do 1979 
e durante os anos 80, principalmente, 
creáronse comités de solidariedade sobre 
todo con Nicaragua e, non tan numerosos, 
cos movementos de liberación de O Salva-
dor e Guatemala. Formáronse moitísimos, 
en barrios, centros de traballo e sindicatos, 
vilas pequenas e grandes; teceuse unha rede 
impresionante que alentaba a coordina-
ción e as campañas conxuntas. Eran pobos 
amigos loitando por un mundo mellor, e 
nós queriamos estar ao seu lado, e mesmo, 
bastante xente traballamos alí: un ano, 
dous, tres, ou en brigadas internacionais de 
verán. Coñeciamos o territorio, as paisaxes, 
a moita xente; nós iamos e moitas persoas 
de alá viñeron tamén. 

Entendiamos a solidariedade interna-
cional como a causa común, a amizade e o 
irmanamento entre pobos que loitan pola 
liberdade, como o apoio mutuo ás loitas 
pola liberación popular, como o acompa-
ñamento aos movementos revolucionarios, 
sobre todo de América Latina. 

Lembro o local da coordinadora catalá, 
austero e humilde, sempre repleto de xente 
e de fume. Lembro o local da coordina-
dora estatal no que, durante uns anos, nos 
atopabamos case cada mes xente de todas 
partes. Lembro as campañas «100 millóns 
para Nicaragua!» e «Nicaragua ten que 
sobrevivir», o concerto «Nicaragua Rock» 
que encheu o Palau Sant Jordi de Barcelona, 
as paradas para informar e vender chapas 

ou libros, as manifestacións contra o impe-
rialismo, as xornadas, os debates, o envío 
de brigadistas, o financiamento de peque-
nos proxectos, as idas á radio, os escritos 
en revistas... Queriamos con todo iso con-
tribuír a romper a injusta orde económica 
internacional, o intercambio desigual, que-
riamos cambiar o mundo. 

A medida que pasaban os anos, outras 
institucións se foron engadindo: por unha 
banda, concellos que se xuntaban con vilas 
ou cidades –sobre todo niques–, e doutra, 
se formaban novas ONG no momento no 
que en Nicaragua se creaba o Ministerio de 
Cooperación Externa para pór orde e dar 
prioridades a todos os proxectos que se 
financiaban con aportacións solidarias; á vez 
tamén aquí moitas administracións públicas 
comezaban a destinar recursos económicos 
para as ONG. Os comités de solidarie-
dade non quixemos ser alleos a esta nova 
situación e decidimos falar. Creouse unha 
comisión en Catalunya para estudar o tema, 
documentos arriba e abaixo, discusións en 
pequenos comités e nas coordinadoras: que 
pasara cos proxectos de solidariedade, como 
podiamos acceder a máis recursos e facer un 
mellor seguemento dos proxectos en mar-
cha, como podiamos reforzar os dous eixos 
de traballo: cooperación e sensibilización, 
contrainformación e denuncia.

Finalmente, a coordinadora estatal de 
solidariedade con Nicaragua, en novembro 
de 1997, deu o visto e prace para crear unha 
ONG solidaria. As coordinadoras locais 
aportaron o diñeiro inicial para empezar a 
singradura e decidiuse que unha persoa tra-
ballara: era unha responsabilidade enorme 
para min. Os últimos meses do 97 xa atopá-
ramos un nome –que reflectía o que queria-
mos ser– e tiñamos redactado uns estatutos, 
que en decembro do 97 entraron ao rexistro 
de asociacións.

Xaneiro de 1988, Entrepobos tiña unha 
páxina en branco por encher, todo era novo 
e tíñanse que empezar os alicerces. Non 

2018: Entrepobos fai 30 anos e pídenme que escriba sobre os primeiros anos, cando aceptei 
a responsabilidade de sacar adiante esta ONG. Fun a primeira secretaria xeral –así o 
chamabamos daquela– en 1988, 1989, 1990 e 1991. Hai 26 anos que deixei EP por motivos 
persoais e agora cústame moitísimo redactar unhas liñas. 

Núria Roig 
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comezamos con proxectos, de ningún xeito, 
empezamos creando a entidade, a base orga-
nizativa. Buscamos persoas para formar a 
Xunta directiva –provenientes da solidarie-
dade e novas–, queriamos algunhas de per-
soas coñecidas que nos abriran portas; J. M. 
Valverde aceptou a presidencia. A primeira 
Xunta era entusiasta e traballadora. Reu-
niamonos a cotío. Impulsamos a creación 
das comisións de apoio en todo o territorio: 
trens arriba e abaixo para falar coa xente, para 
animar. Buscamos socias e socios fundadores 
ata debaixo das pedras; pensamos un logotipo 
que nos representase; redactamos os primei-
ros trípticos para darnos a coñecer, buscamos 
un pequeno local de referencia. Despois duns 
meses empezamos a facer as presentacións 
públicas, a primeira e colectiva en Madrid, 
en xullo do 88 nun bar coñecido. Aínda esta-
ban con nós algúns compañeiros que nos 
deixaron logo de máis: Anna Ros, do País 
Valenciano; Pepo Montserrat, de Aragón; 
Diamantino García, de Sierra Sur (Sevilla) e 
Fernando Salas, de Madrid. Máis trens arriba 
e abaixo: Sevilla, Valladolid, Redondela, Mur-
cia, Albacete, Granada, Burgos e un longo 
etcétera, para crear as comisións territoriais, 
para facer presentacións e, máis adiante, para 
participar en mesas redondas e xornadas. 

En segundo lugar profundizamos no tema, 
que é a cooperación solidaria, que é a coo-
peración e a educación para o desenvolve-
mento. Tiñamos que atopar un discurso e 
un pensamento propio. Lemos, reunímonos 
con outras ONG e empezamos a viaxar a 
Centroamérica. Como solidariedade coñe-
ciamos bastante os movementos sociais 
daqueles pobos, como a ONG principian-
te naqueles anos, tivemos que recoñecer e 
coñecer as ONG que serían as nosas contra-
partes. Xusto é dicir que, non tanto en Nica-
ragua, pero si n’ O Salvador e Guatemala, as 
ONG locais constitúense ao mesmo tempo 
que nós, alá tamén entenderon que unha 
entidade constituída como organización 

non gubernamental tería máis posibilidades 
de canalizar recursos económicos. 

Na primeira viaxe en Centroamérica, en 
xullo do 88, tivemos a ocasión de reunírmo-
nos, por primeira vez, co Comité Nicara-
guano de Solidariedade cos Pobos (Patricia 
Elvir); co Ministerio de Cooperación Exter-
na (Lesbia Morales); co Instituto da Muller; 
coa Oficina de Promoción e Desenvolve-
mento da Costa Atlántica ou co Instituto 
de Reforma Agraria, INRA; e tamén coñe-
cemos, entre outros, REDES, n’O Salvador 
ou a Igrexa de Guatemala no Exilio. Curio-
samente con estos últimos desenvolvemos o 
noso primeiro proxecto importante e envia-
mos as primeiras cooperantes, médicas, aos 
campamentos de refuxiados guatemaltecos 
en Quintana Roo, México, para formar pro-
motores e promotoras de saúde. 

E pensamos e escribimos moito, moitísi-
mo: documentos de debate, para as xuntas, 
para as asembleas, para os boletíns, para os 
trípticos e para as comparecencias públicas. 
Falamos de comprender a situación política 
dos países nos que traballamos; falamos de 
que os proxectos impulsen a participación 
popular; falamos de basearnos nunhas rela-
cións entre iguais; falamos de autoavaliarnos 
e ir mellorando progresivamente; falamos 
de velar pola nosa autonomía e non permitir 
condicionantes dos portadores de recursos; 
falamos das tarefas centralizadas e das que 
non o serían; falamos das clases populares, 
das mulleres... e a lista sigue. 

Xaneiro de 1992, catro anos despois de 
poñer a primeira pedra, EP tiña case un 
milleiro de socios e socias, unhas comisións 
de apoio fortes en todo o territorio peninsu-
lar, algúns proxectos en marcha, proxección 
pública e a mellor substituta, Gabriela Serra, 
que había poucos meses que volvera de 
Guatemala e que non dubidou en aceptar o 
reto. E non esquezamos, está claro, a Hele-
na Porteros. Unha aperta a todo o mundo 
e os meus parabéns polo traballo feito. n
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E aí seguimos, co teimudo 
empeño de ‘non claudicar’

Tres décadas xa, dende que un puñado de 
xentes solidarias, agrupadas na Coordinadora 
de Solidariedade con Centroamérica, decidí-
ramos introducirnos oficialmente no ámbi-
to «da cooperación ao desenvolvemento». 
E digo, con premeditación, «introducirnos 
oficialmente» porque moito antes de que as 
ONGDs irromperan no escenario da socieda-
de civil organizada, en tanto que as entidades 
especializadas na cooperación ao desenvol-
vemento xa, un sinfín de comités de solida-
riedade, viñan acompañando xentes e pobos 
do chamado Sur: valentes grupos de xentes 
alzadas, con iniciativa, que xa andaban pro-
testando e reclamando o seu dereito a unha 
vida digna, pero sobre todo xentes e pobos 
empeñados na consecución doutros derei-
tos máis complexos, máis transcendentais: o 
dereito á liberdade, á xustiza, á soberanía.... 

E de aí que no noso breve, pero preciso 
e conciso, documento fundacional dixera-
mos: A necesidade da solidariedade e a coo-
peración internacional vai máis alá de ser 
un xesto xeneroso e altruista pola nosa parte: 
ten de ser e é unha obriga. A ética solidaria 
convértese nunha forma de situarnos ante 
o mundo con estrita xustiza, de reivindicar 
que todos os dereitos que pensamos que son 
bos para nós tamén o son para os demais, e 
a cooperación é un xeito de retornar ao Sur 
todo aquilo que previamente se lles roubou 
ou negou e, ademais, acompañalos no seu 
camiño cara a independencia e a mellora 
de vida. E iso depende en boa parte, non so 
da capacidade de actuar a través das nosas 
organizacións, senón tamén da capacidade 
de incidir que teñamos, de presionar efecti-
vamente ás instancias gubernamentais para 
que establezan relacións políticas e acordos 
económicos na liña de romper o inxusto 
sistema de intercambios desiguais. Eran os 
tempos nos que falabamos de Sur e Norte. 
Pouco tempo, anos despois descubriríamos 

que non hai norte sen sur e que cada sur ten 
o seu norte…., que non hai pobos pobres 
senón empobrecidos, que non hai pobos 
ricos senón enriquecidos.

Por iso e, pese ao que se podería crer, os 
nosos inicios foron non só fáciles e alenta-
dores, senón ademais cheos de certezas que 
nos conducían sinxelamente a acompañar 
o camiño cara a liberdade que eses pobos 
perseguían. A nosa orixe, a Coordinadora 
dos Comités de Solidariedade con Centro-
américa, marcou unha opción e un estilo de 
cooperar. Unha opción baseada nun forte 
compromiso internacionalista e nunha 
nidia opción antiimperialista. Tamén mar-
cou a evidente vocación centroamericana de 
Entrepobos que centrou os seus esforzos en 
Nicaragua, O Salvador e Guatemala. 

Propuxémonos dar voz a quen, tendo 
aportacións que facer, tiña limitados os seus 
espazos de divulgación. Intentamos non 
caer na ignorancia de crer que so dende o 
«Norte» se elaboraba pensamento e se apor-
taban alternativas. Porque fomos consta-
tando que os que máis padecen a exclusión 
integral contan con capacidade e conse-
guen atopar o tempo para as súas propias 
reflexións. Por sorte, esas xentes no andan 
dependendo das explicacións, argumentos, 
análises e propostas políticas elaboradas por 
xentes do, cínicamente, chamado mundo 
desenvolvido. E aprendemos delas, apren-
demos con elas e tocounos aprender tamén 
por elas. 

Aprendemos que as revolucións popula-
res nin sempre son vitoriosas, nin cando o 
son sempre acadan manter a vitoria. Nica-
ragua e o sandinismo oficial partiunos a 
alma … Como descubrimos que hai acor-
dos de paz que perpetúan a guerra entre 
empobrecidos e enriquecidos. O Salvador 
e Guatemala puxeron sobre a mesa a tre-
menda imposibilidade de gañarlle o pulso ao 

Transcorreron xa trinta anos, intentando non claudicar diante do sinfín de inagardados 
avatares que nos foron acompañando no noso percorrido. Unha existencia que transitou 
das seguridades e esperanzas máis plausibles, pasando polas incertidumes e desconcertos 
más pertinaces, para irse asentando nunha nidia opción disidente coa «orde establecida». 

Ditosos vostedes que soñan e loitan porque 
correrán o doce risco de ver realizado o seu soño.

Don Helder Cámara

Gabriela Serra 
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imperio, pero tamén evidenciaron o cinismo 
que envolve o concepto paz e o concepto 
acordos. Non houbo Acordos de Paz, so un 
desarme unilateral –as forzas armadas popu-
lares– e a imposición dunha democradura 
auspiciada polos poderes económicos locais 
e internacionais. 

Impúñase a globalización neoliberal. En 
menos de cinco anos Centroamérica cam-
biou: o sandinismo absolutamente quebra-
do, O Salvador e Guatemala dolorosamente 
pacificados. Aí quedaron anos de loita, de 
esperanzas, de verdades como puños destruí-
das e de ilusións como ceos desplomadas…

 Pero tamén constatamos, algo que debía-
mos saber só mirando o noso propio pasa-
do: que a teimosía do desexo de liberdade 
e a busca en pro da xustiza é superior ao 

medo e a calquera batería de terrores. Que 
os dereitos dos pobos ancestrais, os dereitos 
da terra e á terra, a preservación da nai terra, 
a igualdade de dereitos entre home e muller, 
a opción por outros modelos de desenvol-
vemento, o dereito ao mantemento da vida, 
á dignidade e ao futuro... seguen a convocar 
xentes, seguen a manter o alento para a loita, 
seguen a materializar a resistencia. 

Ampliamos a nosa presenza en Centroa-
mérica achegándonos á loita obstinada dos 
seus pobos indíxenas contra o imperio do 
poder extractivista, como en Perú, Ecua-
dor, Guatemala…, pobos alzados contra os 
macro proxectos enerxéticos en calquera das 
súas versión: agrícola, mineral, eléctrica,… 
destrutores do futuro das súas comunidades, 
das súas xentes, do seu futuro. Os «macro 
proxectos», fillos predilectos dos diversos e 
variados acordos comerciais de libre comer-
cio entre os poderes neoliberais dos propios 
países e os amos da economía mundial. 

Y aí seguimos cooperando, é dicir, ope-
rando conxuntamente. Xa non só para 
desbancar opresións maquilladas de demo-
cracia, senón tamén para desenmascarar 
os novos axentes da anti-cooperación, os 
adalides do desenvolvemento. Para exer-
cer aquela compañía á que nos abocaba a 
solidariedade facéndonos transitar do indu-
bidable valor da «xenerosidade da axuda», 
ao rotundo término de «obrigatoriedade da 
restitución». Pero nin moito menos na sim-
ple obrigatoriedade da restitución económi-
ca –que tamén– senón na nosa complicidade 
para operar conxuntamente na abordaxe das 
causas que provocan a pobreza, para coope-
rar na loita contra os instrumentos políti-
cos e económicos dos que se serve o sistema 
para impoñela. 

En 30 anos, certamente, cambiaron 
nomes, fusionáronse maldades, perfeccio-
náronse instrumentos de dominación… 
Pero tamén xurdiron novos e potentes 
suxeitos de transformación social acá e, 
sobre todo, alá: os pobos indíxenas, o cam-
pesiñado en pé, as xentes disconformes e... 
as mulleres!!! Esas defensoras de todos 
os dereitos humanos habidos e por haber. 
Mulleres protagonistas e protagónicas, 
mulleres, mulleres, mulleres. 

Van 30 anos, oxalá non houbese necesida-
de de seguir coa cooperación pobo a pobo. 
As evidencias sinalan que non estamos nesa 
tesitura. Así que seguiremos colaborando 
nesta, mentres que conformamos todas as 
xentes que perseguimos un mundo no que 
a igualdade, a fraternidad, a liberdade e … 
o feminismo, imperen por igual por todas 
partes. Nacemos para ser felices, di Pepe 
Múgica, orientémonos pois a construír a 
felicidade mundial. n
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Os retos da educación entendida 
como educación emancipadora
José Antonio Antón Valero

Algunhas pinceladas sobre o que fixemos nos últimos dez anos.

Diciamos: Temos aprendido que esa acción educativa abarca ámbitos sociais diversos que 
chegan dende o socio-familiar, a educación regrada e a non formal, así como a informal que 
provén dos medios de comunicación e formas incontroladas (para as amplias maiorías) de 
socialización de ideoloxía e normas de pertenenza á comunidade. O certo é que unha retroa-
limentación con eses ámbitos de socialización son tan necesarios como complexos, porque 
presupón unha articulación social que, hoxe por hoxe, só pode ser alcanzada a pequena 
escala, e cun forte apoio social. Polo tanto, o reto supón establecer alianzas entre a acción 
educativa e os movementos sociais alternativos nunha estratexia que debe facer posible unha 
socialización crítica que vincule cultura, organización en rede, resistencia e cambio social.

Diciamos: A perspectiva dunha EpD, orientada a promover unha cidadanía crítica, xera-
dora dunha cultura de solidariedade comprometida, necesita unha educación emancipadora 
que permita entender e transformar o modelo de globalización hexemónica, construíndo 
outra, alternativa..., Ideas-forza que nos guiaron son a sustentabilidade da vida, os feminis-
mos, a soberanía alimentaria e a soberanía sobre as nosas identidades e corpos, a defensa do 
territorio e dos bens comúns, a protección e apoio ás e aos defensores, a memoria histórica, 
a defensa dos dereitos das persoas inmigrantes, das persoas refuxiadas, crítica co modelo de 
desenvolvemento extractivista e depredador, a defensa dos dereitos sociais e contra a pobreza 
e a exclusión social. Todo iso é parte do día a día da acción concienciadora en Entrepobos.

Diciamos: O enfoque emancipador supón que a acción sociopolítica é educativa, se quere 
merecer realmente o nome de transformadora, establecendo unha conexión entre coñecemento 
crítico e educación. O fundamento da acción pedagóxica é, polo tanto, moral e ideolóxico. 
Como consecuencia desa complexidade, e dende esa perspectiva, os retos tamén son complexos. 
Dende a necesidade da construción de redes e plataformas de acción global de sensibilización 
e dunha educación concientizadora. Participamos nas campañas contra os tratados de libre 
comercio e contra a impunidade das transnacionais, apoiando a idea de cidadanía global e 
mellorando nunha coordinación máis eficaz e contundente a nivel global.

Diciamos: Igualmente, esta preocupación debe estar presente nas prácticas de campañas 
realizadas dende as Coordinadoras de ONGDs,(...) e as políticas culturais dende os concellos 
e deputacións, nas que están presentes ou relacionadas as ONGDs. Aínda que o traballo 
sexa difícil, a presenza e/ou o contacto segue a facerse necesario, aínda que debemos seguir 
evitando lastrar o noso traballo con liñas máis ou menos institucionalizadas de organismos 
ou doutras organizacións coa súa propia folla de ruta. 

Diciamos: A EpD, debe traballar procurando aportar ás reformas educativas progresistas, a 
súa especial sensibilidade, pero evitar quedarse na periferia do sistema educativo. Nun momen-
to de previsible cambio educativo, é necesario vincularnos aos enfoques máis renovadores e 
críticos, tanto dende a perspectiva da Educación como servizo público ao servizo dos intereses 
populares, como contrarrestar os enfoques tecnocráticos do currículum e as prácticas escolares.

Diciamos: Para todo iso, a incidencia política require altos niveis de conciencia, información 
e preparación. Isto implica investir máis esforzo non só na cantidade, senón na calidade (...) 
Isto supón loxística, medios, responsables, coordinación estable, propiciar e participar en redes. 
Aínda que sometidos aos vaivéns da política de cooperación e ao financiamento incerto, 
eses recursos foron progresando de xeito expansivo, de maneira que xa practicamente non 
se concibe ninguhna acción de Entrepobos, sen ter en conta esa infraestrutura.

Diciamos: Este enfoque global e emancipador, ten que asumir a tarefa de recoñecer os ele-
mentos do noso contorno que forman parte do dominio simbólico e cultural, do ocio, comuni-
cación (e información) e consumo, e deseñar estratexias para unha alfabetización audiovisual. 
A evolución de publicacións, exposicións, audiovisuais, promoción de cine crítico, perfor-
mances..., evolucionaron de maneira moi relevante e eficaz, non só como altavoces doutras 
voces non escoitadas, senón como ferramentas de reflexión e aprendizaxe. n
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O noso compromiso dende  
as Organizacións territoriais 
de Entrepobos

No meu caso, ser voluntaria e activista mani-
festouse como unha opción de vida mesmo 
antes de que eu mesma fora realmente cons-
ciente diso. Tomando as palabras de J.Mújica, 
«abrazarme á vida, abrazarme a unha causa», 
forma parte do meu «mantra» persoal, que 
me reafirma día a día no meu convencemento 
e no meu xeito de facer e estar neste mundo. 
Porque se non é así... que facemos aquí? 

Entendo que vivir, máis alá de cubrir as 
miñas necesidades básicas, implica cues-
tionarme a miña maneira de estar aquí, en 
perxuízo doutras persoas e territorios, ser 
crítica co que pasa ao mei redor, identificar 
e sinalar as causas e os responsables que pro-
vocan as inxustizas e denuncialo. É aprender 
dos pobos orixinarios a súa extraordinaria 
capacidade de vivir en harmonía coa Nai 
Terra respectándoa, coidándoa e buscando 
o ben común, é construír dende o colectivo 
para xerar redes de apoio mutuo... e é inten-
tar buscar, por riba de todo, a coherencia 
persoal para levar un estilo de vida o máis 
acorde posible cunhas opcións de consumo 
éticas e responsables, tropezando de vez en 
cando con contradicións que hai que aceptar 
e superar para seguir avanzando.

E foi neste deambular cando nos atopamos, 
alá polo ano 2000 en Mallorca, un grupo de 
mozas que viñamos de camiños distintos, 
pero que partillabamos as mesmas inquietu-
des de querer vivir, de maneira comprometi-
da, por un mundo máis xusto e que tiñamos 
un nexo en común, unha persoa que nos uniu 
e que foi un grande mestre para todos nós: 
José Manuel. Él, recén chegado de Brasil 
despois de moitos anos convivindo cos máis 
desfavorecidos e acompañando movementos 
como o MST, co seu carisma e entusiasmo e 
co seu gran espírito crítico, confrontábanos 
coa realidade, facendo que nos cuestionára-
mos sempre sobre as cousas para non quedar 
como uns meros observadores, e falábanos 

daquelas persoas que alá formaban parte 
da «tribo de homes e mulleres que dende 
o cotián, traballan para humanizar a vida e 
para coidala, protexela, defendela e promo-
vela onde sexa máis necesario...», persoas que 
fan parte da comunidade de Pere Casaldàliga. 

Nós queríamos buscar a nosa propia tribo 
aquí e atopámola en Entrepobles. A carta 
de presentación foi Mª Gabriela Serra, quen 
daquela era a coordinadora da organización, 
e que nos transmitiu, coa súa empuxada e 
enerxía, a mensaxe de compromiso que se 
agochaba detrás desta asociación. Conven-
ceunos esta maneira de entender a solida-
riedade internacional, dende a cooperación 
entendida como estratexia de traballo e de 
apoio mutuo entre persoas, organizacións 
e movementos sociais, cunha responsabili-
dade social e de restitución, acompañando 
e partillando as loitas, puntos claves para a 
verdadeira transformación social. E ademais, 
co valor engadido que dende cada un dos 
territorios cada OT tiña autonomía propia 
para canalizar a participación e a acción da 
maneira que considerara oportuna, partin-
do do activismo voluntario de cada unha 
das persoas asociadas que, ao fin e ao cabo, 
son as que dan coherencia e independencia á 
organización. Así pois, pareceunos o espazo 
idóneo para continuar camiñando xuntos e 
no 2001 constituímonos como organización 
territorial de EP en Mallorca. 

Na nosa primeira etapa priorizamos cons-
tituírnos formalmente, cohesionarnos como 
grupo e, sobre todo, formarnos, sempre res-
pectando o ritmo e a implicación que cada 
quen podía aportar. Ao mesmo tempo, tiña-
mos ganas de coñecer dende máis adentro 
as entrañas de EP: como traballabamos ao 
outro lado, con quen, como nos vían... E así, 
no verán do 2003, tivemos a oportunidade 
de viaxar a Cuba a coñecer de perto algúns 
dos proxectos que acompañábamos en rela-

Sempre me considerei unha persoa activa, comprometida e vinculada dunha maneira 
ou doutra co mundo do voluntariado coa idea, moi persoal claro está, de facer as cousas 
pensando non só en min mesma, senón nos demais e no mundo en que vivimos. E neste 
compromiso sempre tendín a inclinarme polos máis novos e polos máis vulnerables, tanto 
dende o meu activismo como dende a miña profesión. 

Joana M. Perelló – Activista da OT EPMallorca e voceira da Xunta Directiva
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ción a educación, agricultura e sanidade. Foi 
unha experiencia moi enriquecedora, tanto 
como grupo como polo que supuxo com-
probar de primeira man como EP entendía 
a solidariedade e a cooperación, promoven-
do modelos de desenvolvemento que par-
tían das necesidades e capacidades locais, 
sempre acompañando dende a horizonta-
lidade e co apoio mutuo. Progresivamente 
adentrámonos máis na organización, parti-
cipando das asambleas anuais, coñecendo a 
compañeiros e compañeiras doutros terri-
torios, preguntándolles que facían, como se 
organizaban...,empezando a establecer lazos 
de amizade e complicidade. 

Tamén o feito de presentar proxectos de 
cooperación ás nosas administracións públi-
cas, foi un xeito de ir coñecendo as nosas 
contrapartes en Guatemala, Nicaragua, Ecua-
dor, Brasil, Perú..., facendo o seguimento e 
asumindo un papel activo. E nestes últimos 
anos, formar parte das comisións de traba-
llo do noso plan estratéxico, participar dos 
encontros anuais coas diferentes OTs e das 
escolas de verán,..., completan este camiño. 
Camiño que foi sacudido de xeito repenti-
no en 2006 coa perda do noso compañeiro 
e amigo José Manuel. O grupo resentiuse 
moito, pero tiñamos claro que debíamos 
continuar co legado que él nos deixaba e que 
ata o último día nos animou a seguir.

E así chegamos a onde estamos agora, 
onde temos un papel máis activo forman-
do parte da xunta directiva, espazo no que 
verdadeiramente te decatas do que, como e 
por que da nosa organización. Participar das 
xuntas é toda unha escola de aprendizaxe, 
onde se mesturan as xeracións, se aportan 
experiencias vividas e novas ideas e, combi-
nando todo, acontece un traballo en equipo 
e compartido cos voluntarios máis activos 
dos diferentes territorios, os cooperantes e 
o equipo da oficina técnica.

Persoalmente, despois de ter vivido 
experiencias como a de Cuba, a de Brasil, 
coñecendo as xentes dos campamentos e 
asentamentos do MST na zona da periferia 

de Sao Paulo, o voluntariado de un ano en 
Perú acompañando a comunidades afectadas 
polas actividades extractives, defendendo o 
seu dereito a decidir sobre os seus territorios 
como pobos orixinarios e o empuxe destas 
mulleres, batallando en primeira fila para loi-
tar polos seus dereitos e, máis recentemen-
te, a vivencia de ter participado na Caravana 
Abrendo Fronteiras a Melilla, para denun-
ciar a vulneración dos DDHH das persoas 
en movemento en Europa,..., reafírmanme 
no mantemento de que a loita e a defensa dos 
dereitos humanos e sociais non a podemos 
facer soas, senón dende unha ollada global e 
a acción local.

Por iso, dende EP entendemos que para 
a verdadeira sensibilización e para incidir 
social e politicamente, para transformar as 
causas que xeran as inxustizas, hai que tra-
ballar dende redes locais, nacionais e interna-
cionais. E, concretamente en Mallorca, isto 
témolo feito sempre vinculadas con outros 
colectivos do noso territorio, cos que parti-
llamos obxectivos comúns, como por exem-
plo no Foro Social de Mallorca e a Asamblea 
de Movementos Sociais, na Plataforma con-
tra os Tratados de Comercio e Investimen-
to, coa Rede pola Soberanía Enerxética, con 
MBM para parar as prospecións no noso 
Mediterráneo... Ao mesmo tempo damos 
apoio colaborando en campañas relacionadas 
coa defensa do territorio fronte ao turismo, 
entendido xa como outra «actividade extrac-
tiva» deste mundo occidental. 

E chegadas aquí, no 30 aniversario de EP, 
case dezasete anos despois de térmonos 
constituído en Mallorca, o grupo mantense 
e seguimos, coidando unhas ás outras, man-
tendo a firmeza do compromiso de seguir 
traballando para transformar e denunciar 
este capitalismo depredador, resistindo e 
impulsando un mundo en condicións de 
xustiza para todas. Temos claro que EP é 
o lugar, é o espazo dende onde podemos 
levantar a voz e visibilizar todas estas cau-
sas e loitas... É onde queremos estar e seguir 
estando durante moitos anos máis... n
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Concentración contra o TTIP e o CETA, Mallorca
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Seguimos tecendo  
redes de feminismos  
internacionalistas

Uns movementos feministas que, a partir 
da experiencia máis colectiva vivida neste 
século xxi de «crise global», empezaron a 
falar dende outros ámbitos da complexida-
de e desafíos do que podemos denominar 
«conflito capital vida». Identificámonos 
moito con Cristina Carrasco cando afirma 
que «A economía feminista aposta pola vida 
humana, e non polo beneficio capitalista».1

Estes «saberes e formas de facer» feminis-
tas visibilizáronse de forma nidia este pasa-
do 8 de marzo, cando millóns de mulleres 
en todo o mundo tomamos as rúas con-
vocadas polas organizacións feministas 
compartindo un grito colectivo, indignado, 
reivindicativo e, á vez, esperanzado. Redes 
formais e máis espontáneas traballaron 
durante meses xerando fortes vínculos e 
vivindo con intensidade este proceso colec-
tivo e global. O meu recoñecemento e agra-
decemento a todas as mulleres que tiveron 
a iniciativa política e a determinación para 
impulsar esta forma de protesta #huelga-
feminista, empezando polo Colectivo «Ni 
una Menos» de Arxentina, cuxa chispa na 
primeira convocatoria de 2017, prendeu a 
chama en máis de 170 países un ano despois.

Esta #huelgafeminista, como escribe Justa 
Montero2, constituíu «unha protesta global, 
claramente política, cargada de emoción e 
razón (dous elementos imprescindibles para a 

1. Entrevista na revista la Directa núm. 380
2. Dossier nº 92 «Visibilizando lo invisible». 

Economistas sin fronteres (2018)

revolta feminista), respondendo a un chama-
mento que esixía un cambio e cuxo impacto 
político, social e mediático está por valorar 
en toda a súa dimensión». As reivindicacións 
feministas do #8M nas que participamos 
puñan no centro as condicións de vida con-
cretas das mulleres; sentímonos interpeladas, 
apeladas a expresar os malestares acumulados 
polas inxustizas que atravesan as nosas vidas 
e a forma como a sociedade as trata: asasínan-
nos e agrédennos sexualmente; as nosas vidas 
son precarias e están atravesadas de inxusti-
zas e desigualdade; fálannos dunha igualdade 
enganosa e duns cambios que nunca chegan; 
non hai lugar no que o machismo non mar-
que a nosa vida cotiá manifestándose de moi 
distintas formas. 

Nestes 30 anos de existencia o noso ache-
gamento a outros continentes permitiunos 
coñecer máis profundamente as realidades 
diversas e plurais das mulleres. Temos tra-
ballado para que a axenda feminista fose 
internacional, abordando os problemas 
específicos en cada territorio, os fenóme-
nos ou procesos internacionais que están 
na súa raíz: o heteropatriarcado, o capita-
lismo, o neocolonialismo e o racismo. As 
nosas aprendizaxes nestes anos van na liña 
de traballar para reforzar os múltiples lazos 
que unen as diversas loitas feministas para 
convertilas en accións globais.

En especial en América Latina as mulleres 
protagonizaron as mobilizacións sociais en 
contra das empresas extractivas destrutoras 

Escribo estas liñas para publicar neste boletín de conmemoración do 30 aniversario de 
Entrepueblos-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte coa necesidade de transmitir unha 
forte convición que mantivemos dende os nosos inicios, a capacidade de transformación 
social dos movementos feministas, movementos feministas transgresores coas relacións de 
poder capitalista e hétero-patriarcal nos diferentes países e culturas. 

Montse Benito – Comisión de feminismos

Vimos de lonxe, 
temos unha longa historia feminista, 

e un percorrido de moitos 8 de marzo 
tomando a rúa, a praza, a palabra co propósito 

de subvertir a orde do mundo 
e o discurso heteropatriarcal, 

racista e neoliberal.
(http://www.feministas.org/convocatorias-8-de-marzo-2018-dia.html)
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de vida, foron criminalizadas, represaliadas 
e deron a vida pola defensa do territorio e 
os bens comúns. É importante a solidarie-
dade, a defensa e a protección das mulleres 
defensoras que se enfrontan a esta realidade 
dende unha situación de maior vulnerabili-
dade. Apóñenselle crimes non só pola súa 
acción activista, senón tamén polo quebran-
tamento do rol que tradicionalmente se lle 
atribúe ás mulleres ao participar na esfera 
pública. As defensoras son, por iso, non só 
vítimas da violencia política polo exercicio 
do seu trabajo, senón tamén de actos de vio-
lencia machista, abuso sexual e feminicidio 
polo feito de ser mulleres.

As políticas extractivas e o incremento 
dos megaproxectos na rexión, o peche de 
espazos democráticos e o aumento da mili-
tarización son só algúns dos factores que 
xeraron o aumento, nos últimos anos, da 
violencia exercida contra as defensoras de 
dereitos humanos en América Latina. Tal 
como dicía Berta Cáceres, activista femi-
nista, ambientalista, lideresa de pobos 
orixinarios de Honduras, cofundadora 
de COPIHN antes de ser asasinada o 2 de 
marzo de 2016, «non é fácil ser muller diri-
xindo procesos de resistencias indíxenas. 
Nunha sociedade incriblemente patriarcal 
as mulleres estamos moi expostas, temos 

que enfrontar circunstancias de moito risco, 
campañas machistas e misóxinas». 

A feminización da pobreza debida a un 
acceso sexuado aos recursos sociais e á 
posición que as mulleres ocupan dentro do 
fogar. Ata agora a pobreza feminina, invisi-
bilizárase nos estudos sobre pobreza, que 
tomaron sempre como unidade de análise 
o grupo familiar, o que contribuíu a manter 
esta realidade oculta e diluída na estrutura 
familiar. Dende o movemento feminista 
empézase a nomear, a investigar, a analizar e, 
o que é máis importante, a loitar contra ela.

O coñecemento próximo da inmigra-
ción, das mulleres e os traballos «de coi-

dado» que nos países de acollida están 
realizando, amosou ás claras a situación de 
negación de dereitos que teñen as mulleres 
migradas e a prioridade desta loita e desta 
reivindicación. Puidemos analizar como 
a globalización do coidado asoma como 
un novo fenómeno, do que se aproveita o 
modelo neoliberal para perpetuarse a costa 
das mulleres. 

Seguiremos compartindo desexos, soños e 
accións cotiás con todas estas mulleres, das 
que aprendemos cada día, como aportación 
dun proceso de apoio mutuo para a cons-
trución dunha intelixencia colectiva común, 
local, global e antipatriarcal. n

Manifestación 7N, 2015
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En 1992, unha vez asinada a Paz n’O Sal-
vador, un grupo de catro nais achéganse ao 
xesuíta vasco P. Jon Cortina, coa intención 
de que lles axude a localizar os seus fillos 
secuestrados pola Forza Armada d’O Sal-
vador durante a guerra; ante esta petición 
o Padre Jon decidiu acompañalos para que 
interpuxeran as denuncias ante a Comisión 
da Verdade, recén creada. É en marzo de 
1993, cando dita Comisión da Verdade ofre-
ce o seu informe denominado «Da loucura 
á Esperanza», e, ao non incluír ningún caso 
de crianzas desaparecidas, este grupo de 
persoas decide organizarse e iniciar a busca 
dos seus fillos e fillas polos seus propios 
medios. 

En decembro deste mesmo ano, o P. Jon 
localiza os primeiros nenos e nenas en 
Aldeas SOS de Santa Tecla, sendo o reen-
contro coas súas familias, en xaneiro do 
seguinte ano, na Comunidade de Guarjila 
en Chalatenango. Tanto foi o impacto, que 
a noticia comezou a correr de boca en boca, 
«en Guarjila hai un Padre que encontra os 
nenos desaparecidos…», ata hoxe, xa son 
442 os casos resoltos e case 1.000 as denun-
cias interpostas.

Hoxe, 24 anos despois desta fazaña, o 
Ministerio Público non foi quen de resolver 
tan só un caso, non realizou investigacións 
e, moito menos, se determinaron responsa-

bilidades. Mentres tanto, Pro-Busca segue 
buscando e atopando nenos e nenas desa-
parecidas forzadamente –hoxe adultos–, que 
na súa meirande parte son localizados con 
vida (o 85 % dos casos resoltos); e logrou, 
mediante tres sentenzas, condenar o Estado 
Salvadoreño ante a Corte Interamericana de 
Dereitos Humanos por desaparición forza-
da de nenos e nenas.

A nosa asociación si ten clara esta idea, 
pois representa a loita lexítima das vítimas, 
Pro-Busca non se conformou con asumir 
a responsabilidade do Estado na busca da 
nenez desaparecida, tamén forzou a evo-
lución do Órgano de xustiza a golpe de 
Sentenzas nacionais e internacionais. Por 
iso, promoveu ducias de Habeas Corpus, 
denuncias en sedes xudiciais e ante o Minis-
terio Público, atopándose ás portas de xudi-
cializar casos en tribunais nacionais. Unha 
loita de longo alento na que se tiveron que 
librar batallas como a recente derogación da 
Ley de Amnistía, imposta polos verdugos 
en 1993, días despois de coñecerse o resu-
mo do Informe da Comisión da Verdade. 
É dicir, as vítimas dunha maneira pacífica, 
constante e incansable, as nais do noso país, 
as persoas padecentes, co seu quefacer foron 
dignificando.

Neste longo camiñar, vénnos acompaña-
do dende o 2004 a Asociación Entrepobos, 

30 anos de acompañamento,  
24 anos de busca,  
toda unha vida de loita

Pro-Búsqueda

A Asociación Pro-Busca de nenas e nenos desaparecidos durante o conflito armado, é unha 
organización de vítimas de desaparición forzada; pais, nais e familiares de nenas e nenos 
que foron separados das súas familias de maneira violenta durante o conflito armado e que 
organizaron coa fin de coñecer o paradoiro dos seus fillos e fillas.

EL SALVADOR

Eduardo García Doblas – Director de Pro-Búsqueda
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compartindo a nosa causa, que se constitúe 
na loita polos dereitos da infancia salvado-
reña; a súa aposta foi determinante na con-
solidación dos nosos logros. 

O apoio recibido de Entrepobos, permi-
tiunos chegar ata a Corte Interamericana 
de Dereitos Humanos co Caso das irmás 
Serrano Cruz, lográndose por primeira vez 
na historia do noso país, condenar inter-
nacionalmente o Estado Salvadoreño pola 
súa negativa a buscar as nenas desapare-
cidas. Ademais, deunos a oportunidade 
de consolidar o noso Banco de Perfiles 
Xenéticos, único no país e, a través do 
que logramos dar por resoltos centos de 
casos. Queremos sinalar, que a importan-
cia destes logros non estriba unicamente na 
sanción a un Estado que nega o ocorrido 
ou o establecemento dun Banco de ADN; 
senón no avance que implica para unha 
sociedade abatida pola guerra, ter a espe-

ranza de repórse e reparar o dano sufrido 
e, sobre todo, de garantir que estes feitos 
non se repitan de novo.

Dende ese acompañamento xurdiron sete 
proxectos máis, que posibilitaron reencon-
tros, dós, reparacións, atención psicosocial 
dos familiares e toda unha ardua tarefa de 
incidencia mediática para sensibilizar sobre 
a importancia de recompoñer as familias 
separadas por unha guerra.

A nosa xuventude agora sente a necesi-
dade de reconciliarse como sociedade e o 
dereito de construír un futuro mellor e a 
posibilidade de forxar unha paz duradeira 
en democracia; pero só será posible, se esta 
ten como alicerces a verdade e a xustiza, 
porque só así, se poderá reparar o dano reci-
bido e garantir que este non se volva repetir. 

Grazas, Entrepobos! por ser parte dos 
nosos soños, 30 anos apoiando a verdade e 
a xustiza. n
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Entrepobos e CUC iniciaron e manteñen 
relación sobre a base das demandas e rei-
vindicacións dos nosos pobos, no caso de 
CUC, esa relación xurdiu como parte da 
súa visión e estratexia expresada na súa 
consigna «Cabeza Clara, Corazón Solida-
rio…», foi a partir dos dereitos dos pobos 
indíxenas e demandas campesiñas, que 
ao igual que agora, non son respectados 
polo goberno e as trasnacionais, que nos 
atopamos e seguimos xuntas ámbalas dúas 
organizacións. Asemade, esa relación xurde 
pola necesidade da democracia, o respec-
to aos dereitos humanos e do benestar 
común que tanta falla fai en Guatemala e 
no mundo. Esas foron as orixes desta rela-
ción que permaneceu ao longo destes anos. 
É a base para felicitalos e aplaudilos no 30 
aniversario de Entrepobos. É a base para 
pedirlles que sigan adiante acompañando 
as esperanzas de moitas persoas, grupos e 
organizacións. 

Viven na nosa memoria as visitas e o 
intercambio que ao longo destes anos se 
realizaron entre as nosas organizacións. 
Algunhas veces, persoas orixinarias de Bar-
celona e outros lugares de España, visitaron 
e permaneceron en comunidades indíxenas 
e campesiñas guatemaltecas, coñecendo e 
convivindo con homes, mulleres e crianzas 
a realidade cotiá. Escoitando as historias 
de loitas, pero tamén as historias tristes 
de comunidades arrasadas pola represión 
practicada polos gobernos en contra da 
poboación que reclama os seus dereitos. 
Escoitando, aínda no medio do esforzo e o 

sacrificio cotidián, esa capacidade de soñar 
e falar do futuro, ao que non renunciamos 
nunca.

Foron ducias de persoas que, directa ou 
indirectamente, motivadas polo traballo ou 
a influencia de Entrepobos, chegaron ao 
país para coñecer de perto a situación eco-
nómica, política e social das comunidades 
indíxenas e campesiñas. É na realidade des-
tas comunidades onde se forxou a relación 
de CUC e Entrepobos. É a esperanza e a 
cólera das comunidades campesiñas que loi-
tan polos seus dereitos, o que se escribe nos 
proxectos que solidariamente se xestionan.

Tamén as visitas de homes e mulleres 
dirixentes do CUC a Barcelona e outros 
lugares de España, permitiunos explicar a 
situación do país, de cómo gobernos crimi-
nais quixeron calar a nosa voz, masacrando 
a comunidades enteiras e secuestrando a 
dirixentes. A inicios dos anos oitenta non 
esquecemos a solidariedade de Entrepobos, 
ante a política de terra arrasada, de milleiros 
de desaparecidos e asasinados e ducias de 
miles de refuxiados ao longo da fronteira 
mexicana, un dos episodios máis difíciles e 
tristes que nos tocou vivir conxuntamente. 
Foi nese contexto concreto onde a solida-
riedade das nosas organizacións puido máis 
que as limitacións da realidade. 

As voces das comunidades indíxenas e 
campesiñas tamn se escoitaron en foros, 
en salas universitarias, en conferencias de 
prensa. No salón ou no comedor dalgunha 
casa solidaria nalgún recuncho de España. 
Aí se narraba e se escoitaba o que sucedía 

‘Cabeza clara, corazón solidario’
Entrepobos. No seu 30 aniversario

Comité de Unidad 
Campesina

A solidariedade entre os pobos. O apoio mutuo entre persoas, grupos, organizacións e 
pobos enteiros é o que resume ese vínculo que, por máis de dúas décadas, permaneceu entre 
as nosas organizacións

GUATEMALA
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en Guatemala, esa realidade de masacres, 
secuestros, persecucións. Bombardeos a 
comunidades en tempos de guerra. Eses 
sucesos forman parte da historia que nos 
une. Compartimos tamén a voz de espe-
ranza de indíxenas e campesiños que estivo 
presente en varias cidades de España, como 
os Acordos de paz que puxeron fin ao con-
flito armado, de onde vimos e explicamos 
que esa etapa da nosa loita que culminaba co 
final da guerra armada, abría posibilidades 

de cambios favorables ao noso pobo. Que 
o Acordo de Identidade de pobos indíxenas 
constituía un pequeno avance na loita polo 
recoñecemento aos pobos maias, garífunas e 
xincas. Este patrimonio político e social das 
dúas organizacións debe rescatarse e consti-
tuír a pedra angular de novas relacións entre 
os pobos.

Despois de anos de camiñar xuntos, 
algunhas veces na execución de iniciativas, 
outras soamente a partir do intercambio de 
información. Este aniversario de Entrepo-

bos atópanos nunha realidade de mobili-
zacións que procuran cambios e cambios 
profundos. As comunidades campesiñas 
guatemaltecas, no marco de Vía Campesi-
ña internacional, fortaleceron a súa orga-
nización e constitúe actualmente nos cinco 
continentes, unha voz forte e propositiva 
do campo. Os pobos orixinarios constitúen 
unha realidade concreta, e as súas propos-
tas forman unha alternativa en situacións 
de crise climática e quentamento global. As 

súas propostas ante a crise de fame e des-
nutrición son tamén unhas propostas que 
non se poden obviar. Sigamos unindo as 
nosas voces e os nosos modestos esforzos 
na construción de novas relacións de poder 
entre homes e mulleres. Que cada vez máis 
os lazos de irmandade e amizade entre 
os pobos constitúa a base da convivencia 
humana. Unha aperta fraterna a Entrepo-
bos no seu aniversario con «Cabeza clara, 
Corazón Solidario e Puño combativo das e 
dos traballadores do campo». n
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Ollando cara atrás, esta primeira iniciativa 
pode ser representativa polos 25 anos de 
colaboración de Entrepobos e o Colectivo: 
cómo algo pequeno medrou e perdurou 
no tempo, porque segue sendo necesario e 
útil e algo que, como no libro, nos alimenta 
mutuamente.

A partir do  ano 2008 compartimos e esta-
blecemos relacións de colaboración para 
desenvolver diversos proxectos de coopera-
ción, contribuíndo ao impulso de diferentes 
procesos de traballo con amplos sectores da 
poboación, priorizando mulleres, e de sec-
tores rurais do departamento de Matagalpa 
que permitiu ampliar e consolidar a orga-
nización de mulleres e mocidade na rede 
comunitaria e a nivel nacional coas coor-
dinacións co movemento amplo de mulle-
res. A través de procesos e metodoloxías 
participativas xunto cos grupos e persoas 
impulsamos  iniciativas educativas, infor-
mativas, económicas, de atención integral; 
organizativas e mobilizadoras. Con deman-
das e denuncias ante as instancias públicas e 
o Estado como responsables de garantir o 
pleno exercicio de dereitos humanos á xente.

Ámbalas dúas organizacións vivimos as 
potencialidades e as imposicións da coope-
ración cos seus formularios, plans, tempos, 
linguaxes, etc. alleos á realidade das persoas 
coas que traballamos. Con Entrepobos 
logramos con discusións en tonos diver-
sos establecer unha maneira de traballar, 
pensando as ideas dende diversos saberes e 
aprendendo a escribir a 4, 6, ou 8 mans.

En todos estes anos fóronse construíndo e 
consolidando vínculos moi estreitos entre as 
dúas organización, non soamente para a xes-
tión e execución de proxectos. Compartimos 
enfoques de traballo, análises dos contextos 
que habitamos, as causas das múltiples opre-
sións que nos atravesan como organizacións 
e como mujeres, activistas, promotoras e 
facilitadoras de procesos de transformacións 
persoais, colectivas e sociais.

O feito de compartir como entendemos 
o mundo e como incidir sobre as inxus-
tizas permitiu que, no momento da crise 
do capitalismo financiero, a relación entre 
Entrepobos e o Colectivo se profundizara 
e estreitara, dando como froito unha alian-
za estratéxica de longo prazo con diversas 
formas de apoio mutuo.

Xuntamos esforzos a partir de accións 
concretas, desenvolvendo e ampliando 
coñecementos no enfoque de desenvolve-
mento comunitario, promoción e defen-
sa dos dereitos das mulleres e os dereitos 
humanos en Nicaragua. Compartimos sobre 
os feminismos, as metodoloxías educativas 
para a transformación social, o consumo 
responsable, o decrecemento, a solidarieda-
de, a economía solidaria feminista, o comer-
cio xusto e as implicacións das relacións de 
cooperación.

Para comprender a calidade da relación 
entre as dúas organizacións hai que contex-
tualizala, que se dá no marco das grandes 
inequidades entre Norte/Sur, da coopera-
ción, onde o diñeiro permea fortemente na 

Camiños, camiñar acompañadas

Colectivo de Mulleres 
de Matagalpa 

O Colectivo de Mulleres de Matagalpa e Entrepobos levamos moitos anos de alianzas 
e colaboración mutua. O noso primeiro contacto foi en 1993 cun apoio puntual para a 
impresión do Manual de Atención á Muller na comunidade, un documento realizado de 
forma participativa xunto coas parteiras tradicionais e promotoras de saúde. Este libro 
ata hoxe segue a ser utilizado polas mulleres e homes que integran a Rede comunitaria de 
promotoras e promotores de saúde e as parteiras.

NICARAGUA
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relación, así como o colonialismo histori-
camente arraigado en todos nós. Todo isto 
significa grandes retos para establecer rela-
cións horizontais entre organizacións como 
Entrepobos e o Colectivo. Neste sentido as 
dúas organizacións poden dar conta dun 
camiño especial, das paisaxes que temos 
atopado, as tormentas que temos soportado, 
os horizontes e novos camiños para chegar 
onde decidimos.

Entrepobos recoñeceu que o Colectivo 
pode aportar á súa organización e amo-
souno non só en palabras, senón en feitos 
concretos. A partir de propostas do Colec-
tivo, Entrepobos abriu a súa porta para que 
puidésemos acompañalos en asambleas, 
procesos internos e actividades de sensibi-
lización. Falando na linguaxe dos coidados 
das mulleres ensináronnos o trasteiro e non 
só a fachada arranxada. Este compartir, que 
inclúe as emocións, sentires, historias de 

vida persoal e da organización, desacor-
dos e discusións, poder compartir a vida, 
a morte, a casa e a comida permite enten-
dernos moito mellor nas nosas dimensións 
humanas e establecer unha relación franca 
e sincera de maior profundidade e calidade.

Ter acadado isto, énchenos de satisfac-
ción, orgullo, recoñecemento e respecto. 
Valorámolo porque significa resistencia 
vivida fronte ao sistema capitalista colonia-
lista que nos quere dividir e individualizar,  
significa darlle rostro en ambos os lados 
da relación de cooperación que nos quere 
reducir a unha folla Excel, e significa un 
respaldo á nosa acción nun contexto hos-
til cara a nós como mulleres e organización 
feminista.

Celebramos que poidamos continuar 
estreitando lazos de solidariedade, colabo-
ración, análises, enfoques, metodoloxías e 
experiencias de vida. n
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Esta loita busca desvelar o sometemento e 
control dos corpos e sexualidades, desvelar 
tamén esas violencias silenciadas durante 
décadas como a violencia sexual duran-
te el conflito armado interno peruano, as 
esterilizacións forzadas implementadas na 
ditadura de Alberto Fujimori e, recente-
mente, a violencia de xénero en conflitos 
eco-territoriais. E, cabo de construír verda-
de e memoria, esta loita busca esixir xustiza 
e reparación para enfrontar a impunidade 
e para que estes feitos non se repitan sobre 
ningún outro corpo, sobre ningunha outra 
vida. Neste andar feminista conxunto pui-
demos celebrar algúns avances, resistir os 
retrocesos e potenciar día a día a nosa loita 
colectiva.

Con esta solidariedade feminista temos 
avanzado en evidenciar a cultura de vio-
lación instalada na nosa sociedade, isto a 
través da campaña pública #Un hombre No 
Viola, e que no seu formato #Un Estado No 
Viola, permitiu dar conta da impunidade 
imperante fronte á violencia sexual sufri-
da por mulleres, principalmente indíxenas, 
campesiñas e quechua-falantes, durante o 
conflito armado interno. Esta violencia foi 
exercida como estratexia de guerra por parte 
das forzas armadas e grupos subversivos, de 
maneira similar a como foi exercida noutros 
países en guerra e conflitos, onde os corpos 
das mulleres pasan a ser campos de batalla e 

trofeos de guerra. Temos contribuído a que 
se recoñezan as diversas formas de violen-
cia sexual sufridas polas mulleres durante 
o conflito armado. Ademais de violación, 
elas sufriron unións forzadas, torturas en 
órganos xenitais, explotación sexual, tor-
tura a mulleres embarazadas, entre outros. 
Existen, ata a data actual, 5.192 casos de vio-
lación sexual e 1.611 doutras formas de vio-
lencia sexual no Rexistro Único de Vítimas, 
rexistro oficial do Estado peruano, sendo 
un significativo avance de recoñecemento 
ás vítimas. 

Hoxe seguimos acompañando a algunhas 
mulleres afectadas na súa busca de xustiza 
e reparación, superando a vergoña, a culpa, 
o temor e a estigmatización. Camiñamos 
acompañando a súa denuncia penal no ano 
2007 (caso emblemático Manta e Vilca); 
dez anos despois no esperado inicio do 
xuízo oral (xullo do 2017), e actualmente 
nas audiencias xudiciais programadas. En 
cada un destes pasos ao lado delas, loi-
tamos para que esta violencia sexual no 
conflito armado sexa recoñecida como un 
crime de lesa humanidade, que se xulgue e 
se sancione a cadea de mando que permitiu 
estes actos, cos estándares internacionais 
de lesa humanidade. Loitamos tamén para 
que se recoñeza o seu dereito á reparación 
ás vítimas de diversas formas de violencia 
sexual, e para que a política de reparacións 

Alianza feminista para desvelar 
o control dos corpos  
no día a día e en contextos  
de conflitos

Demus

A alianza e solidariedade feminista construída entre Demus e Entrepobos hai vinte anos 
permitiu soster en Perú a loita pola xustiza e autonomía sexual para as mulleres en toda a 
súa diversidade. 
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se implemente respondendo con especi-
ficidade e especialización as mujeres e ás 
secuelas derivadas da violencia sexual e da 
estigmatización social. 

Do mesmo xeito, temos avanzado por 
que se denuncie a política de esterilización 
forzada implementada durante a ditadura 
de Alberto Fujimori. Apoiadas na campaña 
#Somos 2074 y muchas más, que agrupa 
a diversos colectivos e activistas feminis-
tas, faise un chamamento á mobilización 
cidadá fronte a esta problemática e para a 
esixencia ao Estado peruano de xustiza e 
reparación integral para as vítimas. A acción 
político-artística «Empolleradas» é parte 
desta mobilización cidadá promovida polas 
mozas feministas peruanas, que dispoñen os 
seus corpos para dar conta das mulleres que 
aínda están silenciadas e que se recoñecen 
nelas como «as fillas das mulleres, campe-
siñas, indíxenas e nativas que non puide-
ron esterilizar». As súas voces acompañan 
a esixencia de investigación e de que sexan 
xulgados os autores inmediatos e mediatos 
deste crime de lesa humanidade que some-
teu os corpos e a reprodución das mulleres 
pobres, principalmente indíxenas andinas 
e amazónicas, coa xustificación absurda de 
reducir a pobreza. 

Un avance significativo nesta loita foi 
conseguir que o Estado peruano establece-
ra o Rexistro de Vítimas de Esterilizacións 
Forzadas – REVIESFO, acadando que a 
decembro de 2017 haxa inscritas 4.148 víti-
mas e 6.553 solicitudes de inscripción. Hoxe 
seguimos demandando acusación penal para 
que se xulgue o caso emblemático «Mame-
rita Mestanza e as Esterilizacións Forzadas» 
que contempla 2.166 vítimas actualmente, 
e que se estableza unha política de repara-
cións integrais, realizando así o establecido 
no Acordo de Solución Amistosa subscrito 
polo Estado peruano ante a Comisión Inte-
ramericana de Dereitos Humanos polo caso 

de Mamérita Mestanza, muller campesiña de 
Cajamarca sometida a esterilización forzada 
que lle produciu unha infección xeralizada, 
e a morte oito días despois de ser operada. 

Tamén hoxe podemos contribuír a eviden-
ciar o control dos corpos e territorios nos 
conflitos eco-territoriais, da man de Entre-
pobos e outras alianzas feministas unidas 
no camiño. En contextos de conflitos nos 
territorios, hai un control particular cara 
as mulleres e as súas vidas, marcado polas 
relacións de xénero nun sistema patriarcal, 
colonial e capitalista. Aquelas mulleres que 
alzan a voz e resisten nestes contextos, prin-
cipalmente mulleres andinas e amazónicas, 
recoñecidas como defensoras do territorio 
e o medio ambiente, defensoras de corpos 
e territorios, son vítimas de diversas for-
mas de violencia de xénero, a mesma que 
é usada para neutralizar o labor de defensa 
que veñen desenvolvendo nas súas comu-
nidades, constituíndose (a violencia sexual) 
como un dos principais mecanismos de ata-
que contra elas, tal e como se viviu duran-
te o conflito armado interno. Hoxe imos 
sumando as nosas voces para dicir #Defen-
soras No Están Solas, para esixir unha aten-
ción integral a esta modalidade de violencia 
de xénero, e demandar acceso á xustiza para 
que estes casos non queden impunes e que 
os agresores sexan sancionados (empresas, 
medios de comunicación, autoridades, entre 
outros) como corresponde. Asemade, esixi-
mos unha política de protección integral a 
defensores e defensoras, para garantir o seu 
dereito a defender dereitos. 

Encamiñadas a seguir desvelando o con-
trol dos corpos e sexualidades, a nosa alian-
za feminista tamén aposta por unha # Jus-
ticia arcoiris que logre desterrar aqueles 
obstáculos instalados no sistema de xustiza 
e a sociedade, os que impiden que as persoas 
LGTBIQ accedan á xustiza cando deman-
dan os seus dereitos e denuncian discrimi-
nación por orientación sexual e identidade 
de xénero. Aspiramos a que xuíces, xuízas, 
fiscais e outr@s funcionari@s encargados 
de administrar xustiza no país apliquen o 
enfoque de xénero e os estándares interna-
cionais en materia de dereitos humanos das 
persoas LGTBIQ, garantindo a igualdade, 
a non discriminación e o acceso á xustiza.

Hoxe o poder patriarcal, colonial e neoli-
beral arremete en contra dos nosos avances, 
porén a nosa resistencia, irmanada, ampla 
e diversa, é a nosa maior fortaleza para 
defender os nosos corpos, a nosa autonomía 
sexual e os nosos territorios. n
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As dúas organizacións nacemos arredor dos 
90. Eran tempos nos que a solidariedade 
estaba no centro das nosas axendas. Solida-
riedade cun movemento indíxena emerxente 
e con diferentes procesos libertarios, sobre 
todo centroamericanos. 

Os anos 90 foron anos inspiradores que 
cultivaron no mundo as ganas de construír 
pontes e pensar en grandes transformacións 
sociais. Pero tamén foron anos que permi-
tiron que se poñan na axenda novos temas 
como son os ambientais.

En Ecuador, igual que noutros países 
do terceiro mundo, os principais conflitos 
sociais teñen como telón de fondo a con-
centración da riqueza e o abuso de poder 
para impoñer mega proxectos e problemas 
ambientais. 

A pesar de que é cada vez máis claro o 
feito de que o extractivismo e os mega pro-
yectos non resolven os problemas sociais e 
económicos dos países, continúa a tenden-
cia de ampliar as fronteiras extractivas, facer 
mega infraestruturas e desprazar a economía 
campesiña pola agroindustria.

A presenza das empresas e proxectos con 
China, os acordos de libre comercio tanto 
con Europa como o pretendido acordo con 
Estados Unidos, están aumentando a des-
igualdade, o empobrecemento e os conflitos 
sociais e ambientais. Pero, ademáis, impó-
nense valéndose de mecanismos de repre-
sión e de criminalización.

Os novos contratos petroleiros en Yasu-
ní e no centro sur da Amazonía fan que, 
practicamente toda a Amazonía, estea 

sometida aos impactos da actividade petro-
leira. O 16 % do país está concesionado a 
actividades mineiras, afectando a bosques 
protectores, páramos, ecosistemas amazó-
nicos, territorios indíxenas, zonas agrícolas 
ou terras campesiñas. As plantacións agro-
industriais nas provincias costeiras foron 
unha das xustificacións para os 16 mega-
proxectos planificados, ademais dos que 
xa existen, quitando a agua aos campesiños 
para darlla aos grandes terratenentes Todas 
estas actividades provocan destrución de 
ecosistemas e problemas sociais e son parti-
cularmente violentas para as mulleres, pois 
provocan sobrecarga de traballo, condi-
cións de inseguridade extremas e, en xeral, 
perda das condicións de saúde, alimenta-
ción e recreación. 

Un balance da situación actual revela que 
hai unha alta taxa de deforestación e erosión 
dos solos, que leva a unha perda de produ-
tividade campesiña e á perda da capacidade 
de resiliencia fronte aos impactos globais do 
cambio climático; que se incrementa a perda 
de biodiversidade e recursos xenéticos; que 
cada vez son máis frecuentes os territorios 
sometidos a procesos de desertificación, 
secas ou inundacións; que en todo o país hai 
unha crecente contaminación do aire, auga 
e solo, levando a romper o ciclo da vida e 
provocando crises en todos os ámbitos da 
vida das sociedades. 

Pero os problemas non son só locais e 
nacionais, a destrución da natureza está 
sometendo o planeta a un proceso de empo-
brecemento das maiorías e a un empobre-

De Acción Ecológica  
para Entrepobos

Acción Ecolóxica 

Acción Ecolóxica sempre sentiu que Entrepobos é unha organización irmá. Seguramente 
ten que ver cos encontros comúns durante o longo camiñar de ámbalas dúas organizacións 
e por compartir intereses, causas e visións do mundo. 

EQUADOR
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cemento, en xeral, da especie humana, que 
perde horizontes e cuxa visión de futuro é 
cada vez máis apocalíptica. 

As axendas sobre ambiente e natureza 
son, por forza, locais e globais. Deman-
dan de organizacións en todos os territo-
rios, tanto no Norte como no Sur e, moito 
mellor, se estas organizacións son quen de 
facer un traballo cooperativo e solidario.

Os traballos de fortalecemento de orga-
nizacións, de investigación, formación 
e denuncia resultan formas eficaces de 
enfrontar os problemas. Estas estratexias 
son posibles grazas á existencia de orga-
nizacións solidarias e comprometidas que 
acompañan procesos e apoian o traballo das 
organizacións.

A solidariedade como proposta de acción 
e como forma de acción política estivo sem-
pre presente en Entrepobos. Foi estratexia, 
forma de acción e forma de relacionarse.

As novas visións sobre os territorios, 
sobre a natureza, sobre os dereitos, sobre 
o papel das mulleres, formaron parte das 
propostas de traballo compartido.

Recoñecemos en Entrepobos o compro-
miso coas loitas locais e globais. A defensa 
dos territorios ameazados ou afectados polas 
industrias extractivas ou os proxectos agroin-
dustriais que concentran a auga e manipulan 
as sementes; a defensa dos dereitos das mulle-
res impactadas de maneira diferenciada; a 
defensa da natureza, que no caso de Ecuador 
ten dereitos propios. Recoñecemos os seus 
compromisos co cambio climático; coa perda 
de biodiversidade a escala planetaria; cos des-
iguais e abusivos tratados de libre comercio, 
coa inxusta e ilexítima débeda externa.

Acción Ecolóxica expresa a Entrepobos 
toda a súa solidariedade, o seu cariño e 
mellores desexos agora que celebran os seus 
30 anos de existencia. n
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Os vellos e novos rumbos  
da solidariedade
Raúl Zibechi

Na miña memoria, que non é demasiado 
fiable, houbo unha empatía entre as ducias 
de comités que se formaron nas cidades en 
apoio do sandinismo, e logo aos procesos 
populares n’O Salvador e Guatemala, co 
movemento anti-OTAN que se despre-
gou dende mediados da década dos 80, con 
inusitada forza de mobilización e ampla 
capacidade organizativa.

A solidariedade co sandinismo xogou un 
papel importante. Tratábase dunha forza 
que respiraba frescura e dinamismo, cando 
os socialismos reais do Leste amosaban sig-
nos inequívocos de atrofia e decadencia. A 
aparición de comandantes relativamente 
novos e dunha boa camada de comandan-
tas que sintonizaron coa primeira xeración 
de feministas no pos-franquismo, levantou 
os decaídos ánimos de moitos militantes 
descorazonados cos rumbos que tomaba a 
política institucional e parlamentaria.

Para os que vivíamos os primeiros anos 
do exilio, foi un sopro de esperanza que 
nos fixo sintonizar con bandeiras, himnos 
e nomes que ata ese momento nos sonaban 
case estrañas. En resumidas contas, entre 
finais dos 70 e comezos dos 80 xerminou 
un amplo movemento de solidariedade con 
América Latina, que se expresou de múlti-
ples xeitos, pero que tivo na viaxe ata terras 
centroamericanos a súa expresión máis 
noble, mostra dun compromiso notable.

A matanza na embaixada española en 
Guatemala, o 31 de xaneiro de 1980, cando 
a policía invadiu o local e asasinou a 37 per-
soas queimándoas con fósforo branco, na 
súa inmensa maioría campesiños quiché, foi 
unha sacudida que ensinou ao activismo soli-
dario os riscos dese compromiso, pero tamén 
a urxencia de calquera maneira de axuda.

A actividade solidaria medraba a puro pul-
món. Intensa e desordenada, como adoitan 

A loita do pobo saharauí e a revolución sandinista foron o asubío de saída do movemento 
de solidariedade, nunha transición afectada polos Pactos da Moncloa, que selaron a 
posibilidade de unha ruptura co pasado franquista. 
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selo sempre os impulsos máis ou menos 
espontáneos e vitais. Mentres a actividade 
estaba en alza, nunca nos importou dema-
siado multiplicar esforzos sen medir custes 
nin tempos, porque o desexo era tan forte 
que as recompensas estaban máis no facer, 
que na súa eficacia.

Co paso dos anos, as cousas empezaron a 
complicarse, en particular cando fomos des-
cubrindo que non todo o que facían aqueles 
rebeldes era marabilloso. Un deses golpes 
inauditos, chegou en abril de 1983, cando 
soubemos do asasinato da comandante Ana 
María (Mélida Anaya Montes), das salvado-
reñas Forzas Populares de Liberación, no 
marco dunha pugna ideolóxica co mítico 
comandante Marcial (Salvador Cayetano 
Carpio). Seis días despois Marcial «suici-
douse» en Managua, pechando unha serie 
de episodios confusos e opacos, ata o día 
de hoxe. Non foi o único suceso desmorali-
zante. Roque Dalton non era un caso illado.

Descubrir que nas forzas revolucionarias 
centroamericanas aniñaban formas de facer 
política moi semellantes ao estalinismo, foi 
un golpe demoledor por inesperado.

Aqueles entusiasmos fóronse apagando, 
cando aínda gromaban os comités anti-
OTAN en todos os recunchos do Estado. 
Cando sucedeu a derrota do referéndum, en 
marzo de 1986, a solidariedade internacio-
nalista xa contaba cun puñado de organiza-
cións que estaban sistematizando o traballo 
e formaban o que se empezaba a coñecer 
como ONG’s. Nese marco, moi vencellado 
aos comités de solidariedade con América 
Latina, nace Entrepobos.

Máis aló desta historia, na que moitos 
non se sentirán reflectidos porque é nece-
sariamente subxectiva, interésame destacar 
algúns cambios que se están producindo en 
ámbolos dous continentes e que me parecen 
sumamente interesantes, porque remodelan 
o concepto mesmo de solidariedade ou de 
cooperación.

O primeiro é que en América Latina os 
movementos sociais mutaron, modificando 
tanto as súas formas de acción como os seus 
obxectivos. Xa non se trata de tomar o ceo 
por asalto, senón de asegurar a sobreviven-
cia. O modelo económico e social imperante 
na rexión, deixa fóra dos servizos estatais 
máis elementais (saúde, educación, viven-
da, emprego, seguridade) a unha porción 
da poboación que estimamos entre o 30 e o 
50%. Arxentina é un mal exemplo porque, 
dun país integrado, pasou bruscamente a un 
país excluínte e criminalizador da pobreza.

México é o peor caso, xa que a guerra con-
tra os sectores populares é tan feroz como 
intratable, xa que descansa en grande medida 
na alianza entre sectores do Estado (policía e 
porcións das forzas armadas) co narcotráfi-
co. A espeluznante cifra de mortos e desapa-
recidos e a caída do salario real por debaixo 
dos estándares rexionais, coloca os sectores 
populares nunha ruela cuxa única saída apa-
rente, é buscarse a vida cos propios medios.

Por iso temos 400 fábricas recuperadas 
en Arxentina, 25 millóns de hectáreas en 
mans dos campesiños sen terra en Brasil, 12 
mil acuedutos comunitarios en Colombia e 
arredor de 2.500 emprendementos autoxes-
tionados e sustentables en México, por elixir 
apenas un puñado de exemplos. A transi-
ción a un mundo mellor, está ancorada na 
infinidade de espazos adicados á reprodu-
ción da vida, máis que no acceso a espazos 
institucionais.

O segundo é que nalgúns países de Euro-
pa, Grecia, Italia e o Estado Español apare-
ceron, durante a última crise, un conxunto 
de iniciativas de base que, creo, sintonizan 
co que estamos a facer en América Latina. 
Hortas urbanas, algunhas delas comuni-
tarias, centros sociais e culturais, espazos 
públicos recuperados adicados ao ocio e 
nenos e nenas, sitios de intercambio, medios 
alternativos e ata un vello barrio recuperado 
en Vitoria, arrincado por agora á especula-
ción inmobiliaria. Estou falando da territo-
rialización dalgúns movementos en Europa 
e o Estado Español.

Creo que a mutación dos movementos no 
Sur e a apertura de novos espazos de vida 
nos países mediterráneos, coloca as relacións 
nun novo lugar. Se, dende a década de 1980, 
o tono marcábao a solidariedade, ou sexa a 
axuda dos que podían dala aos que a necesi-
taban, agora estamos ante a posibilidade dun 
intercambio de experiencias e saberes. 

Explícome. Creo que a solidariedade é 
unha acción moi noble, quizais das máis 
profundas que os seres humanos podemos 
construír. Porén, implica unha relación asi-
métrica, aínda que en moitas ocasións busca 
evitar a caridade para contribuír ao empo-
deramento mutuo. Creo que agora estamos 
en condicións de subir un chanzo máis: os 
emprendimentos que vexo aflorar en ámbalas 
dúas marxes poden ser a base dun novo tipo 
de relacións. Cando me acheguei ás hortas 
urbanas e a outros espazos, en Madrid ou no 
País Valenciá, atópome preguntando e apren-
dendo, máis que explicando o que facemos 
alá; e iso éncheme de ledicia e esperanza. n
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Unha proposta de traballo: 
camiñar colectivamente  
a esperanza 
Àlex Guillamón

A resposta a esta pregunta será forzosa-
mente o resultado de dous factores: as 
capacidades e limitacións que herdamos 
da nosa traxectoria, e o contexto no que 
deberemos seguir actuando con tales capa-
cidades e limitacións. As dúas cuestións 
rebasan con creces as dimensións deste 
artículo, pero imos tratar de facer algúns 
apuntes.

Un contexto de crise global
O máis relevante que podemos dicir sobre 
o contexto no que nos atopamos é que se 
trata dunha crise sistémica global, unha 
crise civilizatoria. Hai quen limita os seus 
alcances, calificándoa como crise do siste-
ma, ou do capitalismo, pero, esta é unha 
expresión parcial, xa que non son as clases 
máis poderosas precisamente as que están 
padecendo as súas consecuencias. Como 

dixo na súa célebre frase o potentado 
Warren Buffet, aos seus 84 anos: «Hai unha 
guerra de clases, e é a miña a que vai gañan-
do». Certamente… y a pesar de que iso 
supoña socavar as mesmas bases ecolóxicas 
e sociais da sociedade humana.

No verán de 2014 centos de activistas 
sociais, entre elas líderes recén incorpora-
das daquela á «nova política», asinaron o 
manifesto «Última chamada», hoxe, por 
desgraza, bastante caído no esquecemento. 
Nel sinalábase parte do significado desta 
crise:

Estamos atrapados na dinámica perversa 
dunha civilización que, se non medra, non 
funciona, e se medra destrúe as bases naturais 
que a fan posible. A nosa cultura, tecnólatra 
e mercadólatra, esquece que somos, de raíz, 
dependentes dos ecosistemas e interdepen-

Ata aquí puidemos ler visións e vivencias da traxectoria da nosa organización nestes 
trinta anos dende o seu nacemento, mesmo algunhas da década anterior, dos seus 
precedentes no movemento de solidariedade con América Latina. Unha pequena 
mostra, pero significativa de todas aquelas persoas e colectivos aos que temos que 
agradecer a súa aportación á traxectoria de Entrepobos. Pero… cal pode ser o papel, a 
utilidade e, polo tanto, o futuro dunha organización como a nosa ás portas da terceira 
década do século xxi?
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dentes [...] Necesitamos construír unha nova 
civilización que sexa quen de asegurar unha 
vida digna a unha enorme poboación humana, 
que está medrando, que habita un mundo de 
recursos minguantes [...] Pero esta Gran Trans-
formación tropeza con dous obstáculos titáni-
cos: a inercia do modo de vida capitalista e os 
intereses dos grupos privilexiados [...]; nece-
sitamos unha ruptura política profunda coa 
hexemonía vixente, e unha economía que teña 
como fin a satisfacción de necesidades sociais 
dentro dos límites que impón a biosfera, e non 
o incremento do beneficio privado.

Un bo diagnóstico se non fora porque en 
ningures mencionaba un concepto funda-

mental que confire a súa verdadeira dimen-
sión á crise da que estamos a falar: este 
modo de vida capitalista ao que alude é, en 
realidade, o modo de vida do patriarcado 
capitalista.

En palabras de Amaia Orozco,1 trátase 
dunha crise que vai moito máis alá da crise 
económica e financeira, 

unha profunda crise multidimensional para 
referirnos, alomenos, a tres cuestións: a crise 
ecolóxica, a crise de reprodución social e a 
crise dos coidados. A crise ecolóxica atinxe 
diversas dimensións interconectadas: cambio 
climático, esgotamento dos recursos naturais e 
colapso da biodiversidade. Por crise de repro-

1. «De vidas vivibles y producción imposible», 
Amaia Orozco, en No dejes el futuro en sus 
manos, Entrepueblos, Barcelona 2012.

dución social entendemos que o conxunto de 
expectativas de reprodución material e emo-
cional das persoas resulta inalcanzable, poden-
do, a cotío, derivar abertamente en morte, 
como ocorre coa crise alimentaria. A noción 
de crise dos coidados afecta a unha dimensión 
concreta de tales expectativas de reprodución: 
os coidados, implicando que os arranxos do 
coidado son insatisfactorios, insuficientes, pre-
carios e non libremente elixidos.

A isto habería que engadir tamén o dife-
rente xeito en que impactan estas crises 
nos diferentes pobos e clases sociais, para o 
Norte global e o Sur global, como sinalaba 
un dos informes do Worldwatch Institu-

te, «máis de 1.700 millóns de habitantes 
do planeta conforman a categoría global 
da «clase consumidora». No reverso da 
moeda figuran os 2.800 millóns de persoas 
que sobreviven con menos de dous dólares 
ao día [...] neste século, o apetito consu-
midor sen precedentes destrúe os sistemas 
naturais dos que todos dependemos e fai 
aínda máis difícil que os pobres vexan satis-
feitas as súas necesidades básicas».

Un dos obxectivos principais do mani-
festo «Última chamada» era influír e com-
prometer a xente, que naquel intre se esta-
ba incorporando á política dende as novas 
plataformas cidadás, coa necesidade de que 
estes temas estiveran en primeiro plano 
das súas axendas, en caso de que accederan 
a cargos electos. Desgraciadamente, sen 
entrar nos motivos, á vista está que esta 
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segue a ser unha asignatura pendente. O 
urxente, a curto prazo, segue pasando por 
riba do máis importante.

É moi grave que, a estas alturas do sécu-
lo, as institucións políticas e gobernos sigan 
sen afrontar os compromisos políticos que 
demanda a crise global en tantos ámbitos, 
pero é aínda moito máis grave que dende a 
sociedade non lles chegue unha demanda 
atronadora ao respecto. E é que o principal 
obstáculo para que poidamos facer fronte 
a retos como o cambio climático, a crise 
enerxética, ecolóxica, ou alimentaria, a 
extrema desigualdade, a crise dos coidados 
e a reprodución da vida, física e social, non 
é tanto a falla de alternativas, como a falla 
de empoderamento social fronte aos que 
dominan a economía e a política global: 
fronte ás grandes empresas transnacionais 
e ás institucións cooptadas por elas.

Como é posible, por poñer só un exem-
plo, que a estas alturas do século xxi, aínda 
non se demandara a ningún goberno ou 
empresa enerxética, responsables de lucrar-
se mediante o máis grave crime contra a 
Humanidade que supón e suporá o cambio 
climático para centos de millóns de per-
soas?... 

Máis alá das nosas limitacións. 
Alternativas dende o traballo en rede
Hoxe, pois, non se nos ocorre ningunha 
misión máis importante que facer fronte a 
este contexto. E, ao mesmo tempo, a nin-
guén se lle escapa que esta é unha tarefa moi 
por riba das capacidades dunha modestísi-
ma organización como a nosa, composta 
por un colectivo de activistas sociais, unha 
mínima estrutura técnica, varios centos de 
socias e socias que a apoian e, iso si, unha 
ampla rede de vínculos de solidariedade 
con movementos e organizacións do noso 
país e de Abya Yala/América Latina.

Cremos que unha das claves está en, sen 
deixar de construír e mimar estes activos, 
mirar máis alá. Tomar perspectiva e saber 
ver a Entrepobos como unha estrela que 
forma parte dunha grande constelación 
social de colectivos con diferentes causas 
de transformación social, que se crean, se 
transforman, se achegan (e a veces afástan-
se), que alumean movementos sociais, que 
se interconectan con movementos interna-
cionais, que resisten e aportan experiencias 
e alternativas fronte ás diferentes dimen-
sións da crise global.

Esta constelación é na que, en determi-
nados momentos e en determinadas condi-

cións, se poden reunir e organizar capaci-
dades máis significativas de trasformación 
social. Un exemplo disto vímolo recente-
mente, coa folga feminista, un movemento 
xurdido dunha iniciativa do movemento 
arxentino «vivas nos queremos» que, en 
tan só un ano, se globalizou e popularizou 
a través das redes do internacionalismo 
feminista. 

Por tanto, cremos importante saber tras-
cender as nosas limitacións con esta acción 
consciente en rede, sentir como nosa tamén 
esta identidade máis ampla, intentar coo-
perar na súa construción e articulación 
dende os nosos valores e as nosas modestas 
capacidades. Apostamos pola cooperación, 
pola construción e o coidado dos espa-
zos comúns, por alimentar a empatía, pola 
capacidade de xestionar as diferenzas, polos 
liderádegos colectivos, incluíntes e feminis-
tas. Sempre defendemos que non se pode 
querer loitar contra o poder das multinacio-
nais e empeñarse en facelo a través dos seus 
valores: a competencia ou os protagonismos 
compulsivos máis ou menos disimulados, o 
cultivo dos micro-poderes ou o desenvolve-
mento das organizacións como marcas. 

Nestes 30 anos sempre defendemos a 
necesidade de incidencia política, á vez que 
a autonomía dos movementos sociais nos 
que temos participado ou cos que temos 
cooperado, tanto diante das organizacións 
políticas como diante das institucións 
públicas, incluídas as que nalgún momento 
poidamos sentir como máis próximas. 

Compromiso social para rescatar  
a esperanza
Como dicía Ramón Panikkar, non hai nin-
gunha certeza de que outro mundo sexa 
posible, pero si a hai completa de que este 
é imposible. Para a grande transformación 
que necesitamos non basta coa liquidez 
dos likes, nin con seguir «tendencias», nin 
co «mercantilismo» social. Non se trata 
de adaptarse ás pautas e modas da cultu-
ra dominante, tampouco de descoñece-
las, senón de transformalas e de construír 
esa «contracultura» que se reivindicaba en 
París hai agora 50 anos. Trátase da acción 
«en vivo», localizada, nas rúas, nos centros 
de traballo, nos barrios e tamén nas nosas 
casas. Si, por moi «antigo» que soe, trátase 
da última tendencia: a acción encarnada no 
«aquí, no agora e na colectividade». 

Témosllo escoitado ao pobo indíxena 
nasa, de Colombia: «a palabra sen acción 
está baleira. A acción sen a palabra é cega.  
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A acción e a palabra sen o espírito da comu-
nidade son a morte». Tamén o podemos 
dicir en palabras da filósofa Marina Garcés: 

o compromiso é a nosa condición funda-
mental, a nosa maneira de estar na vida. Sem-
pre estamos comprometidos en situacións 
comúns, en todos os niveis: biolóxico, social, 
político […] Desvencellarnos destes compro-
misos, romper os lazos coa condición común 
da vida como problema, é cometer un acto 
de violencia. Comprometerse é unha toma de 
conciencia, si, pero non implica un posicio-
namento mental, senón un posicionamento co 
corpo, coa vida, cos afectos.2

Entrepobos seguirá practicando e pro-
movendo esta concepción do compromiso 
social. Tecendo de novo a desconexión que 
nos impón a cultura do poder patriarcal, 
capitalista e neocolonial. O compromiso 
«bifocal», é dicir, arraigado no local e, á 
vez, internacionalista, que herdamos dos 
comités de solidariedade. 

É posible e necesaria unha abordaxe multi-
dimensional que integre os mecanismos de 
explotación, dominación e dependencia, tanto 
no que respecta aos ámbitos de satisfacción 
das necesidades sociais materiais, como aos 
ámbitos da socialización e o coidado entre as 
persoas. E que integre tamén a construción de 
propostas alternativas trenzando as forzas de 
emancipación. En todo isto tamén se require 
unha análise intercultural e o rescate de expe-

2. «La Ciudad siempre ha sido refugio», entrevista a 
Marina Garcés, Barcelona Metrópolis, Barcelona 
2015.

riencias xurdidas doutros pobos e latitudes, 
non para copiar, senón para enriquecer o noso 
propio camiño cara o que os movementos 
sociais en América Latina/Abya Yala, dende 
diferentes matrices culturais, denominan o 
«sumak kausay» (con-vivir plenamente) ou o 
«post-desenvolvemento».3

Fronte aos enormes retos que supón este 
contexto de crise global e, sobre todo, ante 
os poderes aos que nos enfrontamos, evo-
camos as palabras de Gustavo Esteva, un 
dos fundadores da Universidade da Terra 
de Oaxaca: 

Esperanza é algo distinto de optimismo: non 
é un mero estado de ánimo. [...] É iso o que 
temos que recuperar: a esperanza de que, pola 
nosa propia acción, dende abaixo, nas nosas 
relacións directas, acabando coas relacións 
desalmadas e autoritarias nas que estamos 
envoltos, podemos, primeiro, deter o horror 
construíndo algo novo e, segundo, camiñar 
eses novos camiños noutra dirección.4

 
A camiñar colectivamente e a sentipensar 

esta esperanza auto-convocámonos e con-
vocámosvos aos centos de persoas e aos 
moitos colectivos que, tanto dende aquí 
como dende Abya Yala/América Latina, 
nos acompañaron durante estes anos y nos 
queremos seguir acompañando. n

3. No dejes el futuro en sus manos. Cooperación 
solidaria ante la crisis del capitalismo global, 
Entrepueblos, Barcelona 2012.

4. «Es importante recuperar la esperanza como una 
fuerza social», entrevista a Gustavo Esteva na 
revista Magis, Guadalajara (México) 2015.

Acto contra a mineiría no cordal do Cóndor, Ecuador
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LIÑAS DE TRABALLO
DE ENTREPOBOS (2016-2020)

1. FEMINISMOS

a) Vidas libres de violencias. Contra as violencias machistas, coidando e protexendo a Defensoras de 
Dereitos da criminalización da protesta feminista. Defendendo a paz e o antimilitarismo.

b) Os nosos corpos, as nosas identidades. Por unha saúde universal e inclusiva, defensa dos dereitos 
sexuais e reprodutivos, polo dereito a decidir sobre o propio corpo, pola liberdade de vivir e expresar 
identidades disidentes, contra a LGTB fobia.

c) Sustentabilidade da vida, en crecente contradición fronte a acumulación do capital. 
Difundir, promover e desenvolver a economía feminista e dos coidados. Loitar contra a feminización da 
pobreza.

2. SOBERANÍAS

a) Soberanía social fronte ao poder corporativo. Crítica e denuncia dos Tratados de Libre Comercio, 
así como do poder ilexítimo e a impunidade das estruturas financeiras internacionais e as empresas 
transnacionais.

b) Alternativas ao desenvolvemento fronte á crise global. Defensa do territorio e dos bens 
comúns fronte ao desenvolvemento estractivista e a crise global (crise enerxética, cambio climático, crises 
alimentarias, esgotamento de bens naturais e ecosistemas, crise dos coidados).

c) Empoderamento social e xeración de alternativas ao desenvolvemento. Soberanía 
alimentaria, Economía social e solidaria, Comunicación social, Educación popular.

3. DEREITOS

a) Defensa do dereito a defender dereitos. Defensa dos dereitos e liberdades cidadás. Denuncia 
das lexislacións restritivas. Protección de defensoras-es de dereitos fronte a criminalización, a represión e o 
control social.

b) Memoria histórica e loita contra a impunidade das violacións dos DD.HH. Xustiza 
universal. Incidencia política e social no local e cooperación internacional para o acceso á xustiza por parte 
de persoas e comunidades vítimas da vulneración sistemática dos DD.HH. 

c) Cidadanía global. Defensa dos dereitos da inmigración fronte a xenofobia e o racismo social  
e institucional. Contra as políticas de estranxeiría e a Europa fortaleza. Solidariedade e interculturalidade.

d) Contra a riqueza que empobrece: dignidade e dereitos. Defensa dos dereitos sociais fronte 
as políticas de axuste, os recortes sociais e a privatización de servizos públicos. Apoio ás mareas 
cidadás. Denuncia da crecente inequidade social e os mecanismos de despoxo (débeda, paraísos fiscais, 
corrupción, etc.).



Podes atoparnos en:

DOMICILIO SOCIAL: Av. Meridiana 32, ent. 2ª (esc. B), 08018 Barcelona 
T. 93 268 33 66 · F. 93 268 49 13 · www.entrepueblos.org · info@entrepueblos.org

* NIF imprescindible para a desgravación do IRPF.
Aviso legal: De conformidade co que establece a lei orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, e a Ley34/2002, do 11 de xullo, 
de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte garante a confidencialidade e 
seguridade no tratamento dos datos de carácter persoal, necesarios para poder formalizar a inscrición como socio/a. Pódese exercer o dereito de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición mediante un correo electrónico á caixa de correo info@entrepueblos.org ou por medio dun escrito a: Asociación Entrepueblos, Av. Meridiana 
32, ent. 2a (esc. B), 08018 Barcelona.

Nome e apelidos 
Enderezo
C.P.     Poboación

Sinatura

Nome e apelidos
   NIF* 
Data de nacemento 
Enderezo

C.P.   Poboación
Teléfono    Profesión
E-mail

Banco / Caixa 

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

- BOLETÍN DE SUBSCRICIÓN

Solicitude de ingreso coma socio/a Orde de pago para a Entidade Bancaria

Cota anual  74 e	 ó e

Se ten dificultades económicas pónase en contacto  
para flexibilizar tu contribución.

 recomenda fixala no 0,7% do salario.
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IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA

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

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

ASTURIES
• ep.asturies@entrepueblos.org

CASTELA-A MANCHA
• ep.castillalamancha@entrepueblos.org

CASTELA-LEÓN
• ep.valladolid@entrepueblos.org
• ep.burgos@entrepueblos.org
• ep.zamora@entrepueblos.org
• ep.cyl@entrepueblos.org
• ep.palencia@entrepueblos.org
• http://entrepueblosvalladolid.wordpress.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) 
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• penedes@entrepobles.org
• http://entrepoblespenedes.wordpress.com
• http://entrepoblesbarcelona.wordpress.com

COMUNIDADE DE MADRID
• ep.madrid@entrepueblos.org

EUSKAL HERRIA
• herriarte@gmail.com

ILLES BALEARS
• C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
• mallorca@entrepobles.org

LA RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño
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• http://entrepoblesalacant.wordpress.com
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• marcuba3@gmail.com
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