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A empresa como axente  
de cooperación 
Estamos asistindo a un proceso de cambios 
profundos nas políticas públicas de coope-
ración internacional, no que, entre outras 
transformacións, se está avanzando a pasos 
axigantados cara a unha maior promoción 
do rol das empresas con ánimo de lucro 
como axentes de desenvolvemento. Este 
cambio de paradigma adquiriu moita impor-
tancia nos últimos anos, a pesar de que o 
sector privado hai décadas que participa das 
políticas públicas de cooperación. Pero, se 
ata agora o sector privado non pasaba de 
ser un simple implementador das políticas 
públicas de cooperación, agora pasa a ser 
presentado como actor clave e promotor 
do desenvolvemento.

Un dos principais argumentos en que 
se basea esta tendencia é o que vincula, de 
maneira pouco fundamentada, crecemento 
económico e desenvolvemento. Para alén 
de que o crecemento económico non teña 
sido nunca garantía dun desenvolvemento 
equitativo, humano e sustentable, hai que 
destacar que se presenta, tamén sen fun-
damento, á empresa privada como o único 
axente capaz de promover o crecemento. 

De feito, é importante destacar os adian-
tos que houbo, nas últimas dúas décadas de 
experiencia en cooperación, na concepción 
de desenvolvemento. A nivel tanto institu-
cional como social, pasouse dunha concep-
ción de desenvolvemento como meramente 
económico á ampliación da visión cara as 
dimensións de «desenvolvemento humano». 
Un exemplo claro deste cambio de paradig-
ma é a aparición de índices alternativos ao 
PIB para medir o desenvolvemento dun país 
ou rexión, como pode ser o Índice de Des-
envolvemento Humano proposto polo Pro-
grama de Nacións Unidas para o Desenvol-
vemento (PNUD), que inclúe indicadores 
non só económicos. Pasouse dunha concep-
ción da cooperación baseada na cobertura 

de «necesidades básicas» á idea de garantir 
os «dereitos básicos», a unha cooperación 
baseada na garantía de dereitos humanos 
e dereitos económicos, sociais e culturais 
(DESC). Incorporouse con forza na práctica 
da cooperación a importancia estratéxica da 
organización social e o empoderamento da 
sociedade civil á hora de construír este des-
envolvemento humano e de garantir estes 
dereitos. En definitiva, fíxose un camiño 
teórico e práctico que rompe o mito de que 
crecemento económico implica automatica-
mente desenvolvemento económico, e reco-
ñece que o desenvolvemento económico 
non garante un desenvolvemento humano 
integral e sustentable. 

Un xiro no paradigma da cooperación 
que sitúe a empresa como actor central para 
promover o desenvolvemento (económico) 
contraponse á concepción de desenvolve-
mento humano e sustentable, posto que as 
empresas non están capacitadas para condu-
cir nin asegurar unha cooperación baseada 
en dereitos e procesos de empoderamento 
social. Máis ben, a experiencia de segue-
mento da acción das empresas transnacio-
nais nos países do Sur, dinos que a actuación 
destas vai no sentido contrario.

A xustificación do papel das empresas no 
desenvolvemento baséase tamén nas teorías 
coñecidas como a base da pirámide,1 capi-
talismo inclusivo ou estratexias pro-poor. 
A pesar da diversidade de nomenclaturas, 
o obxectivo é común: ante un mercado de 
4.000 millóns de pobres, téñense que facer 
negocios rendibles que sirvan aos pobres, 
posto que facéndoos consumidores axúda-
selles a saír da pobreza. Denomínano rela-
cións mutuamente proveitosas entre empre-
sas e persoas excluídas, posto que, cun papel 
máis relevante para a empresa, non só gaña-
ría a cooperación (en recursos, capacidades 

1. Prahalad, C.K.: The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid, Wharton School Publishing, Nueva 
Jersey. 2004
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e provisión de bens e servizos), senón tamén 
a empresa (en mercados e oportunidades de 
negocio).

Coxunturalmente, a crise económica 
deu lugar a un importante reforzamento 
desta tendencia. A redución cada vez máis 
importante dos orzamentos públicos de 
cooperación levou a algunhas administra-
cións a sinalar á empresa privada como unha 
posible ferramenta para paliar a escaseza de 
recursos. O propio director da Axencia 
Catalá de Cooperación ao Desenvolvemen-
to (ACCD), Carles Llorens,2 declarou que, 
para facer fronte ao recorte do orzamento 
de cooperación catalá 2011, unha fonte de 
recursos «pode ser o patrocinio por parte 
de empresas, opción que contempla a Lei 
de acompañamento dos orzamentos». Ao 
mesmo tempo, e tamén no marco da crise, 
as administracións sinalan tamén a necesi-
dade de apoiar, se fai falla a través de ins-
trumentos de cooperación, os procesos de 
internacionalización da empresa para que 
esta poida acceder a novos mercados e así 
suplir a carencia de demanda nos mercados 
locais. Pola súa parte, o Plan Director da 
Cooperación Española (2009-2012) consi-
dera fundamental integrar o sector priva-
do empresarial no sistema de cooperación 
«atendido o seu potencial como actor de 
desenvolvemento».3 E de feito, tanto o 
goberno catalán a través da Axencia Cata-
lá de Cooperación ao Desenvolvemen-
to da Generalitat de Cataluña (ACCD) e 

2. Prensa de l’ACCD «Carles Llorens reafirma el 
compromiso con la cooperación ante la Comisión 
del Parlament», de xullo de 2011. http://premsa.
gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/
detall.do?id=116157

3. MAEC, Plan Director de la Cooperación 
Española 2009-2012, 13 de febreiro 
de 2009. http://www.maec.es/es/
MenuPpal/CooperacionInternacional/
Publicacionesydocumentacion/Documents/
Plan%20Director%202009-2012.pdf

ACC1Ó, como o goberno español a través 
do AECID, puxeron en marcha convocato-
rias de subvencións para promover a coope-
ración empresarial.

Axuda ligada
Ao longo de décadas as empresas partici-
paron nos proxectos de cooperación como 
executoras de proxectos a través do que se 
coñece como axuda ligada, como a que pro-
viña dos créditos FAD españois. O Comité 
de Axuda ao Desenvolvemento da OCDE 
(CAD) reclamou de xeito reiterado a elimi-
nación da axuda ligada, xa que esta «resta 
valor e eficacia á loita contra a pobreza». 
De feito, a axuda ligada «incrementa o custo 
dos bens e servizos entre un 15 e un 30%, 
e ata un 40% ou máis no caso da axuda 
alimentaria».4 Pola súa parte, o Programa de 
Nacións Unidas para o Desenvolvemento 
(PNUD) denunciou que «á hora de traba-
llar para a redución da pobreza, non todo o 
diñeiro ten o mesmo valor, posto que unha 
parte importante do que se declara como 
axuda ao desenvolvemento non o é, senón 
que volve aos países ricos en forma de con-
tratos que benefician ás súas grandes empre-
sas (...) que é o xeito máis notorio de arrui-
nar encubertamente a eficacia da axuda»,5 
De feito, hai unha década que os gobernos 
doantes acordaron desligar toda a axuda de 
intereses comerciais internos. 

Mesmo así, o Estado español mantívose 
cos créditos FAD á fronte dos países da 

4. Edward J. Clay, Matthew Geddes, Luisa Natali, 
Dirk Willem te Velde. The developmental 
effectiveness of untied Aid. Overseas Development 
Institute (ODI). Outubro 2008 http://www.oecd.
org/dataoecd/5/22/41537529.pdf

5. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2005, 
páx. 114, Nacións Unidas, Nova York. Citado 
en Gomez Gil, C., Gómez-Olivé, D., Tarafa, G. 
La Ilegitimidad de los créditos FAD: treinta años 
de Historia. ODG – Icaria Editorial. Barcelona, 
Maio de 2008
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OCDE en maior porcentaxe de axuda ligada 
ata o ano 2006. A nivel global, dous terzos 
dos contratos para executar os proxectos 
de cooperación internacional aínda van a 
empresas do país doante, segundo un recen-
te informe de Eurodad.6 De feito, entre 
2003 e 2009, e segundo datos do Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX), as 
empresas españolas conseguiron perto de 
1.500 millóns de dólares en contratos do 
Banco Mundial e do Banco Interamericano 
de Desenvolvemento.7

Partenariados Público Privados
Outra maneira de fomentar a participación 
das empresas privadas na política pública 
de cooperación son as chamadas alianzas 
público-privadas para o desenvolvemento 
(APPD). Os procesos de privatización da 
xestión de servizos públicos fixeron que se 
multipliquen as APP tanto no Sur como no 
Norte, en ámbitos tan varios como a cons-
trución e xestión de infraestruturas de trans-
porte, servizos de abastecemento de auga, 
electricidade, gas ou acceso a telecomuni-
cacións. O razoamento de base é que todo 
aquilo que se xestiona dende a esfera pública 
é ineficiente, e que polo feito de traspasalo 
á esfera privada se converte en eficiente.8 
As Alianzas Público Privadas para o Des-
envolvemento (APPD) teñen que xerar un 
impacto positivo no desenvolvemento, de 
xeito que se traslada o mito da eficiencia do 
sector privado tamén ao ámbito da coope-
ración para o desenvolvemento. Dende esta 
perspectiva, o desenvolvemento asóciase a 
incrementar o acceso a bens e servizos para 
mellorar a calidade de vida. 

A primeira APPD deuse en 2007, coa par-
ticipación da transnacional ACS.9 En xullo 
de 2010, a secretaría de Estado de Coope-

6. Eurodad, How to spend it: Smart procurement for 
more effective aid, Setembro 2011 http://www.
eurodad.org/whatsnew/reports.aspx?id=4639

7. Departamento Multilateral da Oficina Comercial 
da Embaixada española en Washignton DC. 
Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo y Millenium Challenge Corporation. 
Oportunidades de Negocio para Empresas 
españolas. Abril 2011 

 http://www.soscomunica.com/icex2/doc/
Seminario422/icex11_washington_antena_
hormigo_diapos.pdf

8. Casado, F.. Alianzas Público-Privadas para el 
Desarrollo. Fundación Carolina. Madrid, 2007.

9. Aroca, I. y Letón, H. Multinacionales y 
cooperación al desarrollo se alían para conquistar 
nuevos mercados. Diagonal Periódico núm. 133. 
Madrid, 21 de setembro de 2001. 

http://www.diagonalperiodico.net/Multinacionales-
y-cooperacion-al.html

ración, tres empresas españolas (Telefónica, 
BBVA e Santillana) e catro ONGD (Axuda 
en Acción, Ecoloxía e Desenvolvemento, 
Entreculturas - Paz e Alegría e Solidarie-
dade Internacional) asinaron o acordo para 
desenvolver unha APPD en Perú.10 Tamén 
é interesante o caso do Fondo de Coope-
ración para a auga e saneamento (FCAS)11 
en América Latina, un programa de alian-
zas público-públicas que, segundo denuncia 
Enxeñería sen Fronteiras, se transformou en 
público-privadas. O obxectivo do FCAS era 
favorecer a xestión pública, integral e par-
ticipativa da auga, pero contrariamente, as 
grandes empresas transnacionais españolas 
do sector buscan a ampliación en novos 
mercados a través da adxudicación de con-
tratos e do asesoramoiento ao Fondo.12

Cooperación financeira
Temos que destacar tamén o novo instru-
mento de cooperación financeira española, 
o Fondo de Promoción para o Desenvol-
vemento (FONPRODE), resultado do 
proceso de reforma dos créditos FAD. Este 
instrumento, a pesar de estar desunido for-
malmente dos intereses comerciais españois, 
ten entre os seus obxectivos prioritarios o 
crecemento económico a través do apoio 
ao sector privado nos países do Sur. Entre 
outros mecanismos, FONPRODE prevé 
a promoción de microcréditos, tanto de 
xeito directo como a través de intermedia-
rios financeiros, como por exemplo ban-
cos comerciais, que grazas á xestión destes 
recursos poidan entrar máis facilmente nun 
mercado de millóns de persoas no Sur que 
non contan cunha conta bancaria.

Ademais, FONPRODE prevé tamén 
fondos para a adquisición de «capital ou 
case-capital en institucións financeiras e 
vehículos de investimento». Este mecanis-
mo inclúe aportacións de recursos do AOD 
a fondo de capital, fondo de fondo, fondo 
de capital risco, fondo de capital semente e 
outros fondos de investimento. O obxectivo 
destes fondos de investimento é principal-
mente o seu regreso, raramente teñen man-
dato de desenvolvemento e, en moitas oca-

10. AECID Firma de «Declaración de Intenciones» 
sobre la constitución de una alianza público-
privada para el desarrollo en Perú. Xullo 2010

 http://www.aecid.es/en/noticias/2010/06_
Junio/2010_06_Alianza_desarrollo_Peru.html

11. http://www.fondodelagua.aecid.es/
12. Enginyeria Sense Fronteres. En el Fondo no hay 

Agua, sólo intereses. Febreiro de 2011. http://
www.catalunya.isf.es/mailing/20110207Comunica
doFondoAgua.pdf
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sións danse prácticas de corrupción13 e altas 
ratios de fracaso, especialmente nos fondos 
de capital risco.14 Este fracaso é difícil de 
controlar pois son a miudo fondos opacos, 
con sede en xurisdicións fiscais non coo-
perativas (paraísos fiscais), de xeito que se 
perde a posibilidade de control por parte de 
pequenos investidores, como adoitan ser as 
axencias de desenvolvemento públicas. Así, 
o novo FONPRODE pon tamén énfase no 
reforzo do investimento privado e no cre-
cemento económico. 

O rumbo empresarial, un bo destino 
para a cooperación internacional?
Tal como temos visto, coa axuda ligada, a 
promoción dos APPD, as convocatorias 
para empresas, ou a cooperación financeira 
de FONPRODE, estase profundizando no 
camiño cara a privatización da cooperación 
internacional, que nos afasta do paradigma 
de cooperación transformadora. En ningún 
caso os valedores destes instrumentos consi-
deran a dificultade de conciliar nun mesmo 
proxecto os intereses de rendabilidade e 
maximización das gañancias a curto prazo 
do sector privado, cos obxectivos de redu-
ción da pobreza e desenvolvemento humano 
e sustentable a longo prazo.

É importante tamén cuestionar que sec-
tor privado será o beneficiado por este novo 
paradigma. As APPD, por exemplo, pén-
sanse en clave de oportunidade de negocio 
para as empresas españolas en vez de axu-
dar a desenvolver o propio tecido de micro, 
pequenas e medianas empresas dos países 
receptores. Ao final, benefícianse empresas 
transnacionais que, paradoxalmente, teñen 
antecedentes de vulneración dos dereitos 

13. Counter Balance, EIB and corruption in Africa. 
Abril de 2011 http://www.counterbalance-eib.
org/?p=1239

14. Intervención de Nicholas Hildyard na 
Conferencia «The growth of private sector 
finance and what it means for development», 
Londres 22 de novembro de 2010. http://
brettonwoodsproject.org/art-567281

humanos. No caso dos fondos de investi-
mento, como os que poden recibir os recur-
sos de FONPRODE, o beneficio principal 
revirte nos investidores internacionais, e 
os receptores do investimento adoitan ser 
sectores xa de por si rendibles. As mulle-
res, as comunidades indíxenas, campesiñas 
ou urbano-marxinais, grupos de defensa 
medioambiental ou de dereitos humanos 
non están precisamente entre os principais 
beneficiarios deste tipo de «cooperación 
financeira».

En xeral, este paradigma menospreza por 
sistema a xestión pública por ineficiente,  
e téntanse exportar modelos organizativos e 
empresariais alleos ás realidades de destino.  
E todo iso a pesar dos múltiples exemplos 
nos que a xestión da empresa privada no 
sector de servizos básicos (auga, enerxía, 
saúde...) ten perxudicado notablemente a 
provisión destes servizos.15

En todo caso, fai falla un posicionamento 
firme entre as organizacións de cooperación 
e solidariedade para afrontar estes momen-
tos de cambio de paradigma, fomentando 
o debate, tanto ante as administracións 
públicas, como ante sectores amplos da 
poboación. Ao fin e ao cabo o proceso de 
privatización da cooperación non é máis 
que o corolario do asalto en toda regra que 
estamos a vivir aos dereitos e aos servizos 
públicos no noso país. Contrariamente, 
se collemos o rumbo do sector privado en 
cooperación volvemos á casa de saída, onde 
os intereses duns poucos ocupan o lugar do 
desenvolvemento humano e sustentable. n

15. González, I, Fresnillo, I. Deuda a Cambio de 
Agua. La trampa de las iniciativas de reducción 
de deuda externa i los procesos de privatización 
de agua en el África subsahariana. ESF – ODG. 
Xullo 2009. http://www.odg.cat/documents/
publicacions/esferes6_aguaHIPC.pdf 

 Eurodad. Public Private Partnerships: Fit 
for development? Eurodad submission to the 
WP-EFF. Xuño de 2011. http://www.eurodad.
org/uploadedFiles/Whats_New/News/PPP_
Eurodad_Final_in%20template1%281%29.pdf
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TERRITORIO E RECURSOS NATURAIS 

Sáhara: terras e pobos  
sen soberanías* 

A condición do Sáhara Occidental, que Marrocos anexionou controvertidamente en 
1975, é uhna cuestión delicada aos ollos das autoridades marroquinas, que continúan 
amosando moi pouca tolerancia cara aos que expresan publicamente opinións a favor da 
independencia do territorio; un conflito que a comunidade internacional, especialmente 
a Unión Europea e o Estado español, non parecen moi decididos a abordar. Como é 
habitual, nesta ‘ollada e moitas aristas’ recóllense e engarzan declaracións e comentarios 
que axudan a descubrir como se vulneran as soberanías (tamén a soberanía alimentaria)
de todo un pobo polos intereses dunhas poucas corporacións.

Eva Torremocha – Agroecóloga

O pacto 

pesqueiro non 

respectaba as leis 

internacionais 

por non 

beneficiar ao 

pobo saharaui

A pesca…
Para empezar a entender cales son «os inte-
reses de España» neste caso paga a pena 
botar unha ollada ao Acordo de Colabo-
ración no sector pesqueiro entre a Comu-
nidade Europea e o Reino de Marrocos, 
asinado en 2006. Este convenio estableceu 
que, durante os catro anos seguintes á súa 
entrada en vigor (que finalmente se produciu 
en 2007), a flota comunitaria disporía de 119 
licenzas para faenar en «augas baixo sobe-
ranía ou xurisdición de Marrocos». A cam-
bio, a monarquía alauí recibiría das arcas da 
Unión Europea un montante de 36,1 millóns 
de euros anuais. O caso é que 100 desas 119 
licenzas foron parar a mans da flota españo-
la, a máis beneficiada do acordo. O convenio 
non tería maior trascendencia política se non 
fose porque boa parte das chamadas «augas 
baixo soberanía ou xurisdición de Marro-
cos» bañan as costas saharauis.

O Parlamento Europeo (PE) debate o 
novo acordo para a liberalización do comer-
cio agrícola entre a UE e Marrocos, mentres 
espera un informe xurídico que determine 
se é legal ou non por incluír os territorios 
e os produtos do Sáhara Occidental. Polo 
momento cóntase con outro informe do ser-
vizo xurídico do PE, que determinou que 
o pacto pesqueiro non respectaba as leis 
internacionais por non beneficiar ao pobo 
saharaui, pese a que a flota europea faena 
nas costas do Sáhara occidental.

 
Os intercambios comerciais  
en materia agraria…
Respecto ao protocolo agrícola, la UE esti-
ma que «Marrocos é considerado de facto 

o poder administrador do Sáhara Occiden-
tal, considerado polas Nacións Unidas un 
territorio sen goberno», segundo declararon 
recentemente fontes comunitarias.

Este protocolo non é máis que a ratifica-
ción do acordo de liberalización comercial 
entre Bruselas e Rabat, cara o que COAG 
amosou o seu descontento, subliñando que, 
unha vez máis, as autoridades comunitarias 
actuaron cunha dobre moral, sacrificando 
o modelo de produción sustentable que 
demandan os 500 millóns de cidadáns euro-
peos en favor dos intereses comerciais de 
grandes corporacións agroexportadoras.

En canto á legalidade do mesmo, dende a 
UE agregan que non é ilegal que o proto-
colo agrícola inclúa os territorios saharauis, 
sempre que as súas poboacións se beneficien 
del.

 
Os recursos naturais…
Pero a verdade é que nese territorio, onde 
a poboación vive ao borde da miseria, hai 
enormes recursos naturais. Agora descu-
briuse que hai petróleo fronte ao deserto 
do Sáhara, entre a costa africana e Canarias 
e, o que xa se sabía, nada menos que unhas 
reservas de 10.000 millóns de toneladas de 
fosfatos.

En 1962 créase a Empresa Nacional Mine-
ra do Sáhara S.A (ENMISA), co obxecto de 
estudar e valorar a explotación do fosfa-
to existente no territorio, entón chamado 
Sáhara español  e o resultado é o descu-
brimento do xacemento Bou-Kraa. Dende 
entón, varias empresas con sede en España 
explotan fosfatos, enerxía solar e áridos nos 
territorios do Sáhara Occidental. Todo iso, 
por suposto, coa connivencia do Estado 
español. A referencia «aos intereses de Espa-
ña» é, pois, un eufemismo co que se elude 

* Artigo publicado pola revista Soberanía 
alimentaria
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O fósforo é un dos 
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a explicación dos motivos reais de natureza 
económica que están detrás da feble reac-
ción do Executivo español ante tan graves 
acontecementos.

 
Que son e para que serven  
os fosfatos?
O fósforo é un elemento altamente reac-
tivo, de maneira que na natureza nunca se 
atopa libre, senón en forma de fosfatos, que 
á súa vez forman rocas. Case todo o fós-
foro se extrae dos fosfatos minerais e este 
recurso non é nin moito menos ilimitado. 
De feito, adóitase dicir que o fósforo é o 
recurso limitante da agricultura industrial (a 
agroecoloxía sabe coidar a terra sen recur-
sos exóxenos) e, polo tanto, da «segurida-
de alimentaria» mundial. Dependendo de 
quen e con que datos se fagan os cálculos, 
e tendo en conta o crecemento estimado da 
poboación, a duración das reservas oscila-
ría entre 50 e 125 anos. Os problemas cos 

recursos naturais, como moi ben podemos 
comprobar co petróleo, non comenzan 
cando a produción se acaba, senón cando 
alcanza o seu pico.

O fósforo é un nutriente esencial para 
todas as plantas e animais, dos que nos 
alimentamos os seres humanos. É un dos 
tres compoñentes principales (xunto co 
nitróxeno e o potasio) dos fertilizantes e, 
polo tanto, é crucial para o abastecemento 
do sistema agroalimentario industrializado. 
Nunhas poucas décadas o desenvolvemen-
to económico global podería estar limita-
do, non só polo abastecemento en petróleo, 
senón tamén polo abastecemento de fosfa-
tos, xa que o subministro mundial de ali-
mentos depende do fósforo e das reservas 

de rocha fosfórica que é a principal fonte 
de fósforo utilizado en fertilizantes. E estas 
reservas estanse esgotando, polo que as 
repercusións poden ser enormes.

O 70% das reservas de fosfatos, comer-
cialmente explotables, está en mans de 4 paí-
ses: EEUU (o maior produtor, consumidor 
e exportador), China, Rusia e Marrocos (que 
ten case un 45% das reservas mundiais). Ao 
ritmo actual de extracción, as reservas mun-
diais poden durar de 75 a 100 anos máis, 
pero EEUU esgotará as súas reservas nuns 
30 anos. A partir de entón, EEUU terá máis 
demanda que oferta de estes e será depen-
dente dos seus proveedores se non controla 
as reservas.

Os métodos actuais de conversión de 
mineral a fertilizante desperdician entre o 
40% e o 60% do fosfato. Os agricultores 
de todo o mundo utilizan os fosfatos a dis-
creción, para non quedar curtos, total …, 
como é barato… Grande parte destes fos-

fatos acaban chegando a ríos, acuíferos e 
mares, provocando explosións de algas que 
acaban co osíxeno das augas. 

No 2008 o prezo do fosfato quintupli-
couse - o fosfato marroquí subiu un 547% 
– debido ao aumento do prezo do petróleo 
e á demanda crecente de India e China. No 
2008 os prezos dos alimentos experimenta-
ron un aumento que mandou a 100 millóns 
de persoas máis a vivir na extrema pobreza. 
No mesmo ano e en plena crise alimentaria, 
as tres empresas mundiais máis grandes de 
fertilizantes, Potash, Mosaic, e Yara, incre-
mentaron os seus beneficios cun 164%, 
403% e 131%, respectivamente!  

A día de hoxe non hai moitas alternativas 
ao abastecemento en fosfatos para a agri-

WE
SW
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RECORDANDO A IGNASI

Este pasado setembro, malia que coñecíamos a súa enfer-
midade, sorprendeunos a nova do falecemento do noso 
amigo e compañeiro Ignasi Àlvarez Dorronsoro. 

Ignasi foi un deses referentes durante varias décadas 
entre moita xente e colectivos comprometidos coa loita pola 
transformación social e política deste sistema. Foi un analis-
ta, ensaísta e divulgador sobre varias temáticas centrais na 
nosa sociedade como a cuestión nacional ou inmigración e 
cidadanía. Foi tamén, dende Catalunya, un dos principais 

 
promotores da idea da construción de Entrepobos», cando 
non era máis ca iso: unha idea. E, sobre todo, interésanos 
resaltar dende aquí que, durante sete anos, decidiu dedicar 
o seu tempo xenerosa e discretamente, a «xornada comple-
ta», a colaborar activamente con Entrepobos.

Na Asamblea de Sevilla no 2005 empezámonos a des-
pedir mutuamente, cando menos polo que respecta á súa 
colaboración permanente. Daquela aínda non sabíamos 
nada sobre a enfermidade que estaba asexando…

Deses anos compartidos máis estreitamente gardaremos 
para sempre a súa conversación «enciclopédica», entusiasta 
e inesgotable, así como a calor do seu sorriso e a súa ollada 
de complicidade. Gardaremos as súas sagaces análises, pero 
tamén a súa sinxeleza e disposición constante a «arreman-
garse» con toda naturalidade nas tarefas máis adminis-
trativas e burocráticas que, por desgraza, nos toca tamén 
afrontar. E igualmente, por que non dicilo, as comidas e 
sobremesas que puidemos gozar ao seu lado.

Dende estas páxinas queremos mandar unha aperta a 
Montse, a David, aos «Álvarez Dorronsoro», e a todos os 
amigos e amigas que compartimos a Ignasi.

En
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cultura industrial,  xa que fabricar fosfatos 
é imposible, aínda que si se pode recuperar 
de residuos humanos, animais e orgánicos 
en xeral, para a súa reutilización, pero son 
poucas as iniciativas que fomentan a súa 
reciclaxe. Os métodos agroecolóxicos de 
produción de alimentos establecen técnicas 
de manexo que permiten eludir a dependen-
cia de insumos externos, aumentando así a 
autonomía das persoas produtoras e o seu 
poder de decisión e actuación.

Así, a situación actual do Sáhara é confusa 
xa que se entrecruzan diversos fenómenos 
que teñen a súa base económica no inten-
to de controlar unha das maiores reservas 
mundiais de fosfatos. Terán algo que ver as 
minas de fosfatos do Sáhara Occidental coa 
imposibilidade que experimenta a ONU 
para convocar un referéndum sobre a auto-
determinación do pobo saharaui? n
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Como chegou o MST á súa vida? 
Eu e mais a miña familia fomos expulsados 
da terra pola Revolución Verde, polas débe-
das co banco e por ter empezado a traballar 
a terra no paquete tecnolóxico dos anos 60. 
Na década dos 70, axiña que nacín, perde-
mos a nosa terra e fomos á cidade. Aquí 
a miña nai era militante das comunidades 
eclesiásticas de base, ligadas á teoloxía da 
liberación, polo que empezamos a coñecer 
os movementos de ocupación que había en 
Brasil antes do ano 84. Así, coa influencia 
da miña nai, o meu pai empeza a participar 
e descubrir este movemento e a reivindicar 
a reforma agraria. Ao final, en 1984, gra-
zas ao congreso nacional de fundación do 
MST que se celebrou perto da miña cidade, 
puidemos involucrarnos e, ao ano seguin-
te meu pai, miña nai e os meus oito irmáns 
acampamos. Dende esa nunca temos saído 
da loita.

Que significou o MST na súa vida?
A construción da vida humana dende a 
esencia da propia vida humana. A posibi-
lidade de desenvolver unhas capacidades 
mínimas de ser persoas. Persoas que poden 
contribuír e axudar a construír o mundo, 
porque un dos aspectos do capitalismo 
e do patriarcado que máis me alporiza é 
cando lle quitan ás crianzas o seu dereito 
a desenvolverse, a estudar, viaxar, coñecer 
culturas, músicas, arte, novas linguas, etc.; 
e dentro do MST logramos facelo. Eu e os 
meus irmáns temos unha carreira que, para 
o campesiñado brasileiro, é un soño practi-
camente imposible, era un soño imposible 
ata que nos organizamos dentro do move-
mento colectivo. Ter podido estudar, viaxar 
e coñecer, débollo ao MST. Tamén sentirme 
quen de facer accións para axudar as per-
soas. É unha alegría indescriptible.

Que significa para o MST- Brasil 
o apoio dos Comités de Amigos e 
Amigas?
Son fundamentais. Lembro que houbo 
momentos como, por exemplo, no masacre 
contra as mulleres en 2008, cando a poli-
cía nos atacou por ocupar unha facenda de 
eucalipto, con máis de 80 mulleres feridas 
e 900 detidas, momentos nos que, con frío 
e fame, nos reconfortaba saber que había 
moita xente en todo o mundo que nos 
apoiaba. Sabemos que a xente se solidariza 
coa nosa causa. 

Os comités de apoio, a maiores de que 
poidan aportar materiais económicos para 
contribuír coa loita campesiña, dannos 
solidariedade espiritual e mística. Son unha 
fonte de ánimo e forza para seguir.

Falando da loita das mulleres dentro 
do MST, cal é o papel da campesiña 
dentro do movemento?
Historicamente as mulleres tiveron un papel 
fundamental na recolección e mellora das 
sementes, na selección natural de especies, 
no coidado da saúde e da alimentación, etc.; 
pero dentro do MST empezamos a descubrir 
un papel que vai máis alá de ser coidadoras. 
Un papel de liderato dentro da loita política. 
Conseguimos saír da cociña para participar 
nas cooperativas, na produción, na loita 
contra as transnacionais e para xogar un 
papel de líderes efectivos nun movemento 
político de masas. Sen mulleres a loita vai 
pola metade. Hai que sacar ás mulleres das 
súas casas para combater o capitalismo e o 
patriarcado.

Cal é a situación actual do MST a 
nivel social, económico e político?
Hoxe en día preséntansenos algúns retos. 
En Brasil dise que se intenta construír un 

BRASIL

Entrevista a Janaina  
Stronzake – MST Brasil

«Mentras siga habendo terra sen xente e xente sen terra, 

continuará a loita pola reforma agraria»

 Janaina Stronzake

Oti Rodríguez Olivas
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estado de benestar social, pero inténtanse 
desmantelar os movementos sociais, incluín-
do o MST. Dise que a xente xa non quere 
mobilizarse e que moitos movementos son 
violentos. Enfrontámonos a unha burgue-
sía aliada coas transnacionais que ten moi-
tas armas e xeitos de combater o MST co 
poder económico, público, a prensa, policía, 
grupos paramilitares, entre outras; pero as 
familias seguen esixindo reforma agraria e 
hai terras para ser distribuídas. Mentres siga 
habendo terra sen xente e xente sen terra, 
continuará a loita pola reforma agraria.

Defina nunhas poucas palabras a 
esencia do MST.
Ocupar, resistir e producir.

Brasil está actualmente de moda 
como un país emerxente, pero cal  
é a realidade do país á marxe desa 
imaxe que mediaticamente nos 
transmiten?
A realidade é que as desigualdades do país 
son moi grandes, se ben é certo que moita 
xente que antes pasaba fame hoxe ten uns 
mínimos de alimentación, pero a desigual-
dade entre ricos e pobres é cada vez maior. 
Ademais, a banca transnacional e as gran-
des empresas nunca tiveron tantos benefi-
cios como nestes momentos pola liberali-
zación das sementes transxénicas. Brasil, 
aínda que apareza como un país cunha 
forte presenza, segue sumiso aos intereses 
dos grupos económicos transnacionais (do 
gran capital).

Na charla ofrecida durante o encontro 
de comités, apuntabas que hai unha 
solución baseada na formación e na 
cultura, cales son estas metas?
Como apuntou o cubano José Martí: «un 
pobo que non é culto non pode ser libre, para 
ser libre hai que ser culto». Culto para coñe-
cer e valorar as culturas de todos os pobos 
e, neste caso, a nosa cultura campesiña. Pero 
non tratada coa imaxe de persoas que traba-
llan moito, sufren moito, son ignorantes,…, 
senón que a cultura pode levar ao uso de 
tecnoloxías que melloren a vida das persoas, 

pero chegan da man dos estudos. Hai que 
conquistar as universidades, construír o 
saber dende dentro e fóra das universida-
des. Construír a universidade popular. Para 
nós, canto máis nos formamos, máis capa-
cidade temos para saber cal é a realidade, 
como actuar e saber onde está o combate 
principal. 

Como ve a Europa?
Preocupada. Nótase unha onda neonazi 
con todo este debate do rexeitamento dos 
inmigrantes e do peche de fronteiras. Unha 
onda de forza da dereita máis extrema, pero 
tamén se nota que a xente comeza a reac-
cionar, polo que me pregunto se o estado 
de benestar serviu para debilitar á xente ou 
non. Neste momento, cando os dereitos 
empezan a perderse, parece que a xente se 
bota á rúa, aínda que falta un pouco de cla-
ridade de rumbo e unha maior unidade.

Grazas compañeira! n
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«Fagámoslle o amor ao medo», di Alexan-
dra Jurado e explica que o medo desestabili-
za a calquera persoa e a calquera sociedade 
e, por iso, en Colombia converteuse nunha 
estratexia para desincentivar e desmobili-
zar aos que loitan pola defensa dos dereitos 
humanos. Buscar maneiras de sobrepórse 
ao medo, especialmente para as mulleres, 
que son máis vulnerables á violencia, é 
unha maneira de facer fronte ao conflito e, 
por iso, é un dos obxectivos que persegue 
o Movemento Social de Mulleres Con-
tra a Guerra e pola Paz do que é partícipe 
Alexandra. 

O movemento aglutina unhas coren-
ta organizacións de todo o país e un dos 
proxectos que leva a cabo é unha escola 
itinerante de dereitos humanos na que as 
mulleres toman conciencia de cales son os 
seus dereitos e capacidades. Contra a insen-
sibilización que pode provocar o feito de 
normalizar a violencia, facendo que os indi-
viduos se sintan alleos á realidade que os 
rodea, a escola aposta pola recuperación da 
identidade cultural e a revalorización das 
tradicións. Alexandra asegura que «cando 
se empeza a falar do medo, este convérte-
se nunha fortaleza». Sobrepórse e conver-
ter a dor e a tristura en esperanza é outra 
das estratexias que propón para «facerlle 
o amor ao medo». Decatarse de que non 
se é a única vítima, unir voces e esforzos 
para reclamar a verdade, a xustiza e a repa-
ración é outra. «Cando a loita é colectiva, 
o conxunto ten máis forza» porque «se o 
berro non é só meu, a forza da loita faise 
máis grande». 

Coa vontade de crear redes nacionais 
e internacionais entre movementos de 
mulleres que defenden os dereitos huma-
nos creouse, hai catro anos, o Movemento 
Social de Mulleres Contra a Guerra e pola 

Paz. Por iso Alexandra non dubidou cando 
lle propuxeron participar o pasado mes de 
xuño nas xornadas «As mulleres primeiro», 
que pretendían ser un espazo de discusión 
con perspectiva de xénero sobre diferen-
tes conflitos vixentes actualmente e onde, 
precisamente, un dos obxectivos era pór 
en común as experiencias das loitas que as 
mulleres levan a cabo en contextos de vio-
lencia para reflexionar sobre a necesidade 
dun enfoque feminista. 

Unha nova ollada
Unha necesidade que tamén tiña moi clara 
Paula Irene de Cid cando, en 1997, se decatou 
de que facía falla unha ollada feminista para 
reconstruír o seu país, Guatemala, que aca-
baba de pór fin a 37 anos de guerra. Por iso, 
xunto con outras mulleres, creou a asocia-
ción «La Cuerda» que edita unha revista co 
mesmo nome para ofrecer, tal como predica o 
subtítulo da publicación, «miradas feministas 
á realidade». Paula advirte da confusión que 
existe co término feminista e recalca que «as 
feministas non só falan de mulleres senón que 
falan de todo». Así, na revista tamén teñen 
cabida temas relacionados co ecoloxismo, o 
racismo, a xustiza, a memoria histórica e a 
democracia. 

Pero, a pesar de que teñen unha axenda 
política que coincide en moitos puntos coas 
outras organizacións sociais, Paula lamenta 
que un dos problemas cos que se atopa a súa 
entidad é que, cando se trata de defender o 
feminismo, déixanas soas. Por iso, ela consi-
dera que fai falla un cambio de mentalidade 
e que non só se ten que traballar na sensibili-
zación, senón que o movemento feminista se 
ten que constituír como un suxeito político 
de transformación social, que aglutine e invo-
lucre o conxunto das persoas, sexan homes 
ou mulleres. n

XÉNERO

Feminismos e violencia: 
reflexionar para transformar
Queralt Gómez

Para pór en común as diferentes olladas no mundo, para compartir as inquedanzas e os 
medos, así como os problemas e as loitas, e denunciar as violacións dos dereitos humanos 
e os conflitos que afectan de xeito diferencial ás mulleres, o pasado mes de xuño o espazo 
Francesca Bonnemaison de Barcelona acolleu as xornadas «As mulleres primeiro». 
Impulsadas por Entrepobles, co apoio de varias organizacións sociais catalás, foi neste 
contexto no que Alexandra Jurado, Paula Irene de Cid e Carmelina Morán puideron dar 
máis voz á súa loita compartindo e aprendendo á vez das experiencias 
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O feminismo nas mobilizacións 
indíxenas
A carencia de comprensión por parte 
doutros movementos sociais, coa que expli-
ca que se ten atopado Paula, imita moito á 
que viviron as mulleres das comunidades 
indíxenas de Cotacachi. Nesta zona emi-
nentemente rural norteña de Ecuador nos 
setenta emerxeron as organizacións de cam-
pesiños indíxenas que loitaban contra a dis-
criminación étnica que sufrían. En cambio, 
non foi ata os anos noventa que as mulleres 
tamén empezaron a organizarse, pero facía-
no de xeito que acababan por fortalecer e 
reforzar os roles tradicionais das mulleres, 
segundo explica Carmelina Morán, membro 
da Asamblea Cantonal de Cotacachi. En 
cambio, entrada a década do 2000, empe-
zouse a vivir un movemento propiamente 
feminista dentro de organizacións mixtas 
como a mesma asamblea da que ela forma 
parte. A pesar de que esta nova perspec-
tiva política non foi moi ben recibida nas 
organizacións tradicionais –acusábanas de 
xerar división entre os movementos indíxe-
nas— foi unha aposta que tomou forza ata 
o punto de constituír, hai agora tres anos, a 
Asamblea Nacional de Mulleres Populares 
e Diversas de Ecuador. 

Carmelina Morán coincide coas guate-
maltecas de La Cuerda na idea de que hai 
que aproximarse á realidade cunha ollada 
renovada. Explica que, segundo a cosmo-
visión indíxena, os elementos da natureza 
existen en parellas (por exemplo, o sol e a 
lúa ou o home e a muller), pero argumenta 
que esta idea de complementariedade dos 
elementos tense malinterpretado dende 
unha perspectiva machista e converteuse 
a mujer nun complemento do home. Car-
melina Morán aposta, en cambio, pola idea 

dunha complementariedade 
real na que os dous elementos 
«son un par en equilibrio que 
ten que andar conxuntamen-
te tanto a nivel político como 
de desenvolvemento huma-
no». Así, prefire falar non de 
complementariedade, senón de 
corresponsabilidade. 

Por exemplo, a correspon-
sabilidade ponse en práctica 
cando os dous membros da 
parella se fan responsables do 
que necesita un fogar e non é 
que sexa o home o que axuda 
á muller cando asume algunha 
das tarefas. Carmelina asegu-

ra que se trata dun cambio de mentalidade 
necesario entre as mulleres, pero sobre todo 
entre os hombres, que ten que permitir que 
elas non acaben por dobrar ou triplicar a súa 
xornada laboral cando, ademais de encargar-
se das tarefas da casa e da familia, se encar-
gan tamén das tarefas produtivas (no campo 
ou en traballos remunerados) e participan 
nas loitas das súas comunidades.

Cara a transformación social
As reflexións destas tres mulleres traen de 
novo a idea de que hai que darlle a volta 
a aquilo que se ve como natural. Se no 
conflito de Colombia as mulleres son as 
máis vulnerables e moitas veces se conver-
teron no «papel de carta dunha mensaxe 
escrita con sangue», como di Alexandra, 
terán que sobrepórse ao medo que isto lles 
crea através da mobilización; se en Guate-
mala as mulleres tamén foron vítimas da 
mesma guerra, pero invisibilizáronas, só 
unha perspectiva feminista fará que a nova 
sociedade as teña en conta; se en Ecuador 
se olvidaron delas cando se reivindicaron 
os dereitos das comunidades indíxenas, 
haberá que reformular a loita para facer 
sentir a súa voz nas futuras reformas lexis-
lativas que se están a preparar no país. E 
como elas as tres, tantas outras mulleres e 
tantas outras loitas seguen defendendo este 
cambio de mirada que, como lembra Paula, 
ten que levar as sociedades a reinterpretar 
a realidade que foi dada como natural para 
decatármonos da multidimensionalidade 
das situacións. 

Aínda así, para conseguir a transformación 
social que se propuxo nas xornadas, asegu-
ran que hai que ser conscientes de cal é a 
sociedade que se quere. Polo tanto, é impres-
cindible que o diálogo siga aberto. n
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Clausura das Xornadas de Barcelona
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Kukutza III levaba 13 anos cun proxecto 
que demostraba que a autoxestión como 
medio e a cultura popular como fin, enchían 
de ilusión non só un local senón un barrio, 
unha cidade, un mundo. Neste lugar de 
soño non primaban os intereses privados 
sobre os intereses sociais, a cultura creába-
se dende abaixo, dende o pobo, como algo 
antagónico ao que este sistema promove, 
como o individualismo e as grandes caren-
cias sociais ás que se enfronta esta socie-
dade, ademais da creación de cultura por e 
para as elites. 

 As persoas de diversos e variados colec-
tivos que alí estivemos, vimos con vergoña 
como certos políticos impoñen, unha vez 
máis, os intereses privados a un ben cultu-
ral, e desaloxaron o Gaztetxe o 19 de setem-
bro, deixando tras de si unha gran sensación 
de tristura. Os que alí estabamos recibimos 
unha dose da súa cultura en forma de pelo-
ta ou golpes indiscriminados; diante diso a 
xente respondeu con máis mobilización… 
Pero, empeñados na súa tarefa, dous días 
despois, derruban Kukutza. Cortaron a 

árbore da esperanza no medio deste deser-
to, a base de paos e de pór un barrio e unha 
cidade en estado de sitio, como se tratasen 
de recordarnos tempos escuros.

Kukutza agroma por todas partes, sendo 
cada día máis a xente que amosa a súa solida-
riedade. Así se puido ver nas manifestacións 
celebradas o 27 de setembro en Bilbao, onde 
miles de persoas se mobilizaron esixindo a 
absolución de todos os procesados nos días 
anteriores e responsabilidades ao alcalde de 
Bilbao e ao Conselleiro de Interior, e o 8 de 
outubro, cando unha marea de cores encheu 
Bilbao de novo, baixo o lema «Gaztetxeak 
Gara –somos Gaztetxe»–. Estas manifes-
tacións son respaldadas por infinidade de 
colectivos -uns 180-, que se uniron e unirán 
contra estes días de vergoña.

Kukutza está e estará presente nas rúas… 
e en todas as personas que puidemos ver 
o labor cultural e social que alí se realiza-
ba, por iso podemos dicir con firmeza que 
Kukutza IV está cada día máis perto, estan-
do xa en cada un/a dos que temos vivido 
estes días ou tempos da sen razón. n

MOVEMENTOS SOCIAIS

Días de vergoña e de 
demostración popular
Herriarte
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Rolda de prensa contra o desaloxo
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Conta Eduardo Galeano que, estando co 
seu amigo Fernando Birri, cineasta latino-
americano, en Cartaxena de Indias, Colom-
bia, un estudante preguntoulle a Fernando 
que para que servía a utopía. E Fernando 
Birri, despois duns segundos en silencio, 
comentou: «Para que serve a utopía?, esta 
é unha pregunta que eu me fago todos os 
días. E adoito pensar que a utopía está no 
horizonte e, entón, se eu ando dez pasos a 
utopía afástase dez pasos, e se eu ando vinte 
pasos a utopía colócase vinte pasos máis alá; 
por moito que eu camiñe nunca, nunca a 
alcanzarei. Entón, para que serve a utopía? 
Para iso, para camiñar».

En Entrepobos cremos que ese camiñar, 
en busca permanente do horizonte utópico, 
é a maneira de ser coherente cos nosos prin-
cipios a favor da xustiza e a equidade.

Escribía o poeta Machado «camiñante 
non hai camiño, faise camiño ao andar», e 
niso estamos, en facer camiño, en impedir 
que o silencio que se nos impón provoque 
o «esquecemento dos soños». Andamos ese 
camiño cunha mochila ben provista, car-
gada de ilusións e esperanzas nun futuro 
mellor. Dentro da mochila levamos, entre 
outras cousas, música e cancións que nos 
estimulan e acompañan; levamos tamén os 
textos que nos guían e nos ensinan o cami-
ño e levamos en imaxes a aquelas xentes que 
imos coñecendo no seu percorrido. Leva-
mos tamén mapas das culturas e Pobos 
polos que transitamos e, de vez en cando, 
incorporamos aos seus petos a beleza de 
pequenas e grandes obras de arte, froito da 
sabedoría e coñecemento popular.

Como podedes imaxinar a veces esa 
mochila faise pesada e só o uso dalgún dos 
seus contidos nos dá forza e alento para 
seguir.

Neste espazo, CULTOPIA, queremos 
compartir o contido da nosa mochila e 
homenaxear aos que crearon a beleza e o 
compromiso que nos acompaña nas súas 
músicas, nos seus textos, nas formas crea-
das, nas interpretacións que xurden nos 
seus movementos, co obxectivo de acompa-
ñar e difundir distintas loitas e movementos 
sociais.

O silencio finalmente facilita  
o esquecemento dos soños 
Queremos visibilizar e pór en valor a esas 
persoas, colectivos, entidades publicas e pri-
vadas que dende a súa mestría e imaxinación, 
persoal ou colectiva, e dende moi diversas 
procedencias, brindan os seus resultados 
ás causas que precisan solidariedade, com-
promiso e acompañamento. Algunhas delas 
están vinculadas directamente cos grupos e 
movementos sociais cos que traballamos ou 
acompañamos e forman a súa propia estru-
tura militante, outras moitas son iniciativas 
profesionais que fan do seu oficio un acto 
de xenerosidade solidaria.

Tamén nos interesa reseñar aquelas activi-
dades que denuncian a perda de identidade 
cultural e traballan no seu fortalecemento ( 
a sociedade agraria, entre outras)

Trátase dunha Web aberta, así que espe-
ramos as vosas Cultopías en:
http://www.cultopias.org/Envianos-una-
Cultopia n

ENTREPOBOS EN INTERNET

Cultopias, nova  
web de Entrepobos

www.cultopias.org

En Entrepobos 

cremos que 

ese camiñar, 
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SOBERANÍA ALIMENTARIA

Maleta pedagóxica sobre 
soberanía alimentaria

Como sabedes, un dos eixes de traballo no que Entrepobos ten centrado o seu traballo nos 
últimos anos é o que denominamos «apoio á sustentabilidade de comunidades campesiñas 
e soberanía alimentaria». A nosa experiencia e a das organizacións coas que traballamos, 
no Sur e no noso país, e o noso traballo de sensibilización, educación e incidencia, levounos 
á elaboración dunha serie, xa bastante longa e variada, de materiais sobre o tema, que 
quixemos recompilar nesta maleta pedagóxica.

Neus Garriga – Educación Emancipatoria, Entrepobos

Ao longo destes anos, témonos preocupado 
pola crise alimentaria, o cambio climático, 
a defensa do territorio, e de visibilizar o 
importante papel da muller nas loitas cara a 
Soberanía Alimentaria, e temos contribuí-
do a promover experiencias e alternativas, 
como, por exemplo, a extensión da alimen-
tación ecolóxica de proximidade e de eco-
nomía social nos comedores escolares.

Nesta maleta atoparedes respostas a 
algunhas preguntas: Por que os alimentos 
viaxan tantos kilómetros e para ir a onde 
hai diñeiro en lugar de a onde hai fame?, 
como podemos decidir que alimentación 
queremos?, por que se cultivan cada vez 
máis «alimentos para coches»? Cal é a rea-
lidade da muller campesiña? Canto petróleo 
se necesitou para que esa manzá estea no 
teu plato? Que hai máis alá das estanterías 
dos supermercados? Por que cada vez é un 
negocio máis lucrativo especular coas terras 
de cultivo e coa fame no mundo?

Presentámosvos os materiais pedagóxicos 
agrupados en cinco bloques de traballo: 

Soberanía alimentaria, • 
Soberanía alimentaria e Xénero, • 
Soberanía alimentaria e comedores escola-• 
res ecolóxicos, 
Soberanía alimentaria e defensa do terri-• 
torio e 
Soberanía alimentaria e Cambio Climá-• 
tico.
Podemos descubrir vídeos, exposicións, 

guías didácticas, cómics, xogos para coñe-
cer os conceptos básicos da Soberania Ali-
mentaria. Hai materiais para toda a familia 
como «O Gran Xogo das diferenzas», para 
Primaria e Secundaria (www.comedorese-
cologicos.org), para Formación Profesio-
nal, Bacharelato e Educación de Adultos 
(Guía Didáctica da Exposición «Convivir 
coa terra»), documentais que nos contan 
historias de persoas, de países, de organi-

zacións…, para que poidamos reflexionar 
sobre a realidade local e global da agricul-
tura e a alimentación. 

E, sobre todo, para que fagamos cada 
quen o que estea nas súas mans para cam-
biar esta inxusta e insostible realidade, 
entendendo que a forma en como nos ali-
mentamos expresa en gran medida o mundo 
que queremos construír. n



Podes atoparnos en:

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

ANDALUCÍA
• ep.andalucia@entrepueblos.org
• http://entrepueblosandalucia.wordpress.com
• Colectivo Diamantino García
 C/ Pozo 12 · 41657 Los Corrales

ASTURIES
• ep.asturies@entrepueblos.org

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

CASTELA-LEÓN
• epcyl@pangea.org
• ep.zamora@entrepueblos.org
• ep.burgos@entrepueblos.org
• http://entrepueblosvalladolid.wordpress.com
• http://entrepueblosburgos.wordpress.com
• http://entrepuebloszamora.wordpress.com

CATALUNYA
• penedes@entrepobles.org
• http://entrepueblosbages.wordpress.com
• http://entrepoblespenedes.wordpress.com
• C/ August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
• C/ Raiers 13
 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
• Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a
 08002 Barcelona

COMUNIDADE DE MADRID
• ep.madrid@entrepueblos.org
• C/ Atocha 91, 2º · 28012 Madrid

EUSKAL HERRIA
• herriarte@gmail.com

ILLES BALEARS
• C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
• entrepoblesmallorca@yahoo.es

LA RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAÍS VALENCIÀ
• alacant@entrepobles.org
• www.entrepoblesalacant.wordpress.com
• entrepobles.valencia@gmail.com
• C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
• C/ Eslava 123 · 03204 Elx
• C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
• Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)

REXIÓN DE MURCIA
• Centro Social La Paz 
 C/ Antonio Abellan s/n · 30006 Múrcia

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

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

Nome e apelidos 
Enderezo
C.P.     Poboación

Sinatura

Nome e apelidos
   NIF* 
Data de 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

CÓDIGO CONTA CORRENTE (C.C.C.)

ENTIDADE SUCURSAL D.C. NÚM. CONTA

- BOLETÍN DE SUBSCRICIÓN

Solicitude de ingreso coma socio/a

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

Orde de pago para a Entidade Bancaria


