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“As cifras detalladas dos Orzamentos 
Xerais 2013, confirman os nosos peo-
res presaxios: o total da Axuda Oficial ao 
Desenvolvemento (AOD) rondará os 1.300 
millóns de euros, o que suporá aproximada-
mente o 0,12% da Renda Nacional Bruta. 
Unha porcentaxe que sitúa a AOD a 
niveis de 1981.” (Comunicado CONGDE 
1 outubro 2012). 

A isto engadiuse un golpe aínda máis 
duro, tanto para as organizacións afectadas 
do noso país, como para as contrapartes 
do Sur: a secuela de impagos dunha grande 
cantidade de proxectos e programas no seu 
día orzamentados e aprobados, deixando 
actividades e procesos a medias e obrigan-
do, tanto no Sur como no noso país, a unha 
cadea de desaparicións de equipos de traba-
llo, despedimentos, etc.

“As ONG para o Desenvolvemento 
denuncian que en moitas Comunidades 
Autónomas e Concellos están sufrindo 
“outras maneiras de recortes” aínda máis 
graves –se cadra- que os recortes nos orza-
mentos destinados a cooperación. Trátase 
de retrasos de ata dous anos no pagamento 
de subvencións xa concedidas; de requeri-
mentos de devolución de fondos xa con-
cedidos ou mesmo do non recoñecemento 
da débeda contraída polas administracións 
coas ONGD. A cifra que gobernos autonó-
micos e locais deben ás ONGD ascende a 
máis de 70 millóns de euros. Nalgúns casos, 
ese impago prodúcese dende o ano 2009.” 
(CONGDE, xuño 2012).

As ONGD diante da crise
Neste contexto, se xa en plena época de 

“vacas gordas” algunhas entidades chamá-
ramos a atención sobre a crecente hexemo-
nía da filosofía, os métodos e o marketing 
empresarial entre as chamadas “ONGD”, é 
dicir, en entidades supostamente xurdidas 
para fins moi distintos, a crise sacou a relu-

cir moito máis este fenómeno, sobre todo 
á hora de xestionar a escaseza de recursos 
e os procesos de redución das estruturas 
profesionais. 

Sen ir máis lonxe, con data do 18 de xuño 
pasado, saía á luz un comunicado asina-
do por traballadores e traballadoras de 10 
grandes ONGD e da propia CONGDE 
queixándose de que “(…) moitas das enti-
dades sociais para as que traballamos estanse 
movendo nunha evidente dualidade: se ben 
existen valores e culturas organizacitivas 
distintas, cando hai que facer fronte a situa-
cións difíciles, observamos que as decisións 
se verticalizan, a información se oculta e 
as entidades se comportan dun xeito máis 
próximo á empresa privada que ao que din 
ser (…)”.

Algunhas ONGD empezan a desenvol-
ver estratexias de sobrevivencia económica 
mediante alianzas co mundo empresarial, 
incluíndo multinacionais. É dicir, profundi-
zando as políticas de privatización e levan-
do á máxima expresión as incoherencias xa 
apuntadas na fase de “vacas gordas”1.

A crise tamén nos afecta
Evidentemente Entrepobos non é allea a 
este contexto. No momento en que escri-
bimos estas liñas temos pendentes de cobro 
máis de 2 millóns de euros de proxectos ofi-
cialmente aprobados por diferentes admi-
nistracións públicas, a maioría deles sen 
ningunha referencia certa sobre a data de 
pagamento. Como noutros casos esta graví-
sima situación implica a detención do apoio 
económico a procesos importantes como a 
loita das mulleres vítimas da violencia en 
Perú, procesos de organización e constru-

1. Nestas mesmas páxinas publicamos o 
posicionamento crítico dun conxunto de 
organizacións, non só de cooperación, sobre a 
vinculación entre ONGD e multinacionais.
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En números anteriores xa hai tempo que vimos anunciando e rexistrando o derrube das 
políticas públicas de cooperación no noso país. Tamén temos resaltado que os recortes 
neste terreo non se limitaron a ser un reflexo dos xa aplicados noutras materias das 
políticas públicas de tipo social. Rigorosamente, o término “recorte” non é aplicable ao 
sucedido en cooperación. En moitas administracións públicas habería que falar máis ben 
de “machetazos” dende o tronco, cando non dende a mesma raíz.
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ción de soberanía alimentaria con equidade 
de xénero en El Salvador, Guatemala e o 
mesmo Perú, etc. Afectando non soamente 
aos colectivos implicados nestes procesos, 
senón aos equipos e estrutura das organi-
zacións locais que os dinamizan.

Pero, obviamente, isto tamén afecta direc-
tamente á propia estrutura técnica da nosa 
organización. Esta non é unha perspectiva 
que nos formulemos agora. Xa en maio 
de 2009, nunha das últimas actividades de 
celebración dos 20 anos de Entrepobos, 
convocamos a diferentes organizacións e 
colectivos solidarios a un debate conxunto 
nestes términos:

“Resumindo moito, pensamos que nos 
atopamos nun contexto social e político 
cheo de retos e dificultades para o desen-
volvemento do noso labor. Unha das hipó-
teses coas que traballamos é que, froito 
(entre outras cousas) dos efectos da crise, 
dentro de poucos anos o panorama actual 
da cooperación e a solidariedade sufra 
unha transformación bastante drástica.” 
Naturalmente a expresión “transforma-
ción bastante drástica” non era máis ca un 
eufemismo para describir o panorama que 
víamos chegar, pero que naquel momento 
estaba lonxe de ser compartido.

Polo tanto, podemos dicir que, en gran-
de parte, a crise non nos colle por sorpresa, 
senón que xa levamos varios anos prevendo, 
reflexionando e discutindo sobre o asunto. 
Aínda que cabe recoñecer que a aceleración 
do proceso está a ser algo que supera todas 
as previsións.

Por outra banda tamén cabe dicir que, 
dende a súa fundación, Entrepobos asumiu 
como un sinal de identidade propia a aus-
teridade. Austeridade non no sentido que 
se utiliza nesta época dende o poder, senón 
no sentido de responsabilidade coa orixe 

(pública e social) 
e o destino (social 
e comunitario) 
dos fondos que 
manexamos. Este 
principio permi-
tiunos non caer 
durante os anos 
de “vacas gor-
das” no remuíño 
da construción 
de grandes apara-
tos organizativos 
profesionaliza-
dos, que pasan 
de ser un medio a 

converterse nun fin en sí mesmos, no que se 
converteron a meirande parte das ONGD, 
incluídas a maior parte das xurdidas ou vin-
culadas á esquerda.

“O problema vén cando non se é quen 
de crear procesos e métodos de profundi-
zar na calidade, diferentes aos das empre-
sas multinacionais contra as que cremos 
enfrontarnos. Dous máis dous son catro 
no Banco de Santander e en Entrepobos, 
pero esa non é a cuestión, senón “qué” e 
“para qué” sumamos cada quen. No cha-
mado “terceiro sector” tragamos unha chea 
de ideoloxía camuflada en técnicas suposta-
mente “neutrais”. Vanse introducindo crite-
rios de funcionamento empresarial que van 
pechando pouco a pouco as posibilidades 
de participación do que debería ser a medu-
la das nosas organizacións: o activismo non 
profesionalizado e non aspirante á profe-
sionalización.” (“Mirar atrás para ver cara 
adiante, 20 anos de cooperación solidaria”, 
Entrepobos 2009).

A estrutura técnica profesional que cons-
truímos nestes anos de acordo a este princi-
pio de austeridade xestionouse ademais con 
criterios de predominancia da xestión aso-
ciativa fronte á profesional, de respecto aos 
dereitos laborais, equidade, solidariedade, 
traballo en equipo e horizontalidade.

Retos e esperanzas para  
construír o futuro
Estes son, pois, os instrumentos que leva-
mos na nosa “mochila” para enfrontarnos 
aos retos difíciles do contexto actual.

“Neste momento de desmantelamento 
e privatización das políticas públicas de 
cooperación, é dicir, de desentendemento de 
todos os compromisos de restitución cara 
aos países e as poboacións empobrecidas a 
través de séculos de colonialismo e despoxo, 

A solidariedade 

internacional, 

non naceu 

de ningunha 

convocatoria de 

subvencións, nin 

desaparecerá con 

elas
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mesmo nos fai falla 
recordar  que  o 
internacionalismo, 
a  so l idar iedade 
internacional, non 
naceu de ningun-
ha convocatoria de 
subvencións, nin 
desaparecerá con 
elas.” (O futuro 
nas nosas mans: 
so l idar iedade  e 
internacionalismo 
diante da crise glo-
bal, Entrepobos, 
abril 2012).

Propuxémonos 
simultaneamente 
estratexias nun dobre sentido: a moi curto 
prazo, dar resposta á situación crítica pro-
vocada polos impagos; a medio prazo: defi-
nir os obxectivos asociativos e a estrutura 
sustentable axeitada para levalos a cabo nun 
contexto de crise global e ausencia de polí-
ticas públicas de cooperación.

O primeiro tema resolveuse cunha pro-
posta do equipo técnico aprobada pola 
Xunta de Entrepobos de reparto equitativo 
da diminución do traballo durante o vin-
deiro ano, de xeito que non sexa necesario 
ningún despido nesta primeira fase. A orga-
nización asume, pola súa parte, as perdas 
de tipo económico que isto poida conlevar 
durante este tempo (sempre dimensionadas 
dentro duns parámetros asumibles, tendo en 
conta as reservas que a austeridade mantida 
en anos anteriores nos permiten afrontar).

Como queira que ninguén (nin da parte 
asociativa nin da profesional) temos dema-
siadas esperanzas de que a situación mellore 
no futuro, faise indispensable unha previ-
sión máis estratéxica a medio prazo, que 
implicará forzosamente unha importante 

redución da 
nosa estru-
tura actual. 
Iso enfrón-
tanos a todas 
a s  p a r t e s 
implicadas 
no reto de 
levar a cabo 
este proceso, 
que nunca é 
indoloro, da 

maneira máis digna e coherente posible cos 
principios e obxectivos dunha organización 
solidaria.

Pero esta reflexión non pode ser allea a un 
debate profundo sobre a organización que 
queremos e podemos consolidar nos novos 
tempos. E ese é o reto que tratamos de enca-
rar agora tendo como referencia a Asamblea 
do 25 aniversario de Entrepobos o vindeiro 
abril de 2013 en Alicante.

O futuro de Entrepobos depende da nosa 
capacidade para tecer vontades e alianzas 
para afrontar varios retos:

- A pesar da máis que probable diminu-
ción do peso político e económico interna-
cional, e a pesar da extraordinaria preocupa-
ción sobre a perda de dereitos e condicións 
de vida que se dá na nosa sociedade, manter 
a conciencia e a responsabilidade sobre o 
impacto do noso modelo de vida no pasado 
e no presente máis alá das nosas fronteiras.

- Implicarse nas experiencias, loitas a prol 
da construción de alternativas á crise capita-
lista no noso contorno máis próximo, pro-
movendo a conexión e as sinerxias destes 
procesos con movementos emancipatorios 
similares no Sur global.

- Sen renunciar a unha estrutura mínima, 
traballar nestas direccións apoiándose fun-
damentalmente no activismo e o compro-
miso social. Definir e facer sustentable esta 
estrutura mínima.

Temos o convencemento de que este con-
texto non só alberga retos e ameazas, senón 
que sentimos o estímulo de formar parte 
dunha tendencia de máis amplia, e de máis 
longo alento que, cos seus ensaios e erros, 
está chamada a medrar na nosa sociedade. 
Neste camiño esperamos e necesitamos con-
tar coa participación, aportacións, propos-
tas, apoio e a implicación de todas vós, cada 
quen na medida das súas posibilidades. 

Non deixemos o futuro nas súas mans! n

CA
ON

GD
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Como podemos 

denunciar o 

incumprimento 

e agresión 

dos dereitos 

humanos e acto 

seguido facer 

unha campaña 

pública 

“solidaria” 

cos que o 

realizaron?

Non hai dúbida de que corren tempos difíciles para a 
cooperación internacional e para as organizacións que 
levamos anos traballando nela para que se cumpran os 
dereitos humanos,  sociais, económicos e culturais en todos 
os lugares do mundo, para homes e mulleres, así como 
para preservar un futuro ecoloxicamente viable para a 
nosa sociedade.

O contexto da crise económica serviu para que dende a 
maior parte das administracións públicas, non só se aban-
donara o compromiso do 0,7%, senón tamén para que 
se desmantelara practicamente todo o acadado traballo-
samente en dúas décadas en canto a políticas públicas de 
cooperación internacional.

A nosa sociedade, que hai unha década vivía un idi-
lio coas ONGD e coa cooperación internacional, atópase 
actualmente atordoada por tantos golpes recibidos, chea 
de interrogantes e reclamando referentes. Neste contexto 
a cooperación internacional e a educación social con ela 
asociada, ao contrario do que se nos quere facer ver, é 
máis necesaria ca nunca. 

Porén, hoxe, as mesmas ONGD atravesan unha crise 
pola necesidade de resituar a orientación do seu traballo 
e as súas mensaxes nas actuais circunstancias, así como 
pola repentina escaseza de fondos que ameaza a mesma 
existencia de moitas delas.

É neste contexto que analizamos fenómenos como o que 
se manifestou a través da campaña “Somos así, unidos 
para cambiar o mundo”, na que 25 ONGD se dirixen á 
nosa sociedade, xunto a unha serie de empresas de todo 
tipo coa intención de estimular o espírito solidario na nosa 
sociedade, así como algunhas outras iniciativas bilaterais 
recentemente presentadas entre ONGD e multinacionais.

A asociación entre as ONGD e o mundo empresarial, 
especialmente con multinacionais españolas con presen-
za nos países de destino da axuda, é estimulada dende 
moitas administracións públicas, como un xeito de subs-
tituír o investimento en políticas públicas, pola filantropía 
empresarial, e esperta o interese dalgunhas empresas que 
tiveron e teñen moito que ver coa crise actual, tanto no 
noso país como no mundo, como unha maneira de mellorar 
a súa imaxe ante o público potencialmente consumidor dos 
seus servizos.

Pero o máis grave é que varias das empresas patro-
cinadoras destas campañas foron en numerosas ocasións 
denunciadas pola violación de dereitos en diferentes países 
nos que se  instalaron, empezando polo noso. Tales empre-
sas financian este tipo de campañas a través das súas 
estratexias de Responsabilidade Social que demostraron 
que non son máis que simples instrumentos de marketing. 
O que nos leva a preguntármonos ademais cal é o papel 
das ONGD  nun asunto como este. Como podemos denun-
ciar o incumprimento e agresión dos dereitos humanos e 
acto seguido facer unha campaña pública “solidaria” cos 
que o realizaron? Non se trata dun debate estéril sobre a 

pureza ou non do financiamento, senón dun debate cen-
tral e moral sobre o papel que as ONGD teñen que ter na 
sociedade actual.

Trátase dunha disonancia de mensaxes que acaba 
pasando factura, sobre todo entre significativos sectores e 
movementos sociais máis activos e conscientes. É lóxico que 
as mensaxes dirixidas a diferentes sectores sociais poidan 
ser específicas e adaptadas, pero eticamente nunca poden 
ser contraditorias entre sí.

Os que subscribimos esta declaración cremos que, se as 
ONGD pensan que asociarse con este tipo de empresas pode 
ser unha saída para atopar os recursos que agora escasean, 
non tiveron en conta que isto supón a total deslexitimación 
social do que facemos e o que representamos.

Por todo iso vémonos na necesidade de dirixirnos 
– a toda a xente que se indigna ao ver como se indultan 

os delictos financeiros e fiscais, mentres se desafiuza sen 
piedade a familias en paro; 

– aos milleiros de persoas que apoiaron campañas de 
denuncia dos impactos de megaproxectos de extracción 
de recursos enerxéticos sobre os recursos naturais de 
poboacións indíxenas e sobre os seus dereitos (que son 
os recursos e os dereitos de todo o mundo e das xeracións 
futuras); 

– aos que colaboraron para que algunhas empresas 
españolas respondan legalmente noutras latitudes polas 
súas prácticas laborais abusivas, mentres no noso país, 
con case un 25% de paro, se realizan despedimentos 
masivos; 

– aos que cren que hoxe máis ca nunca se debe termi-
nar cos investimentos na industria militar, etc., etc. 

Para dicirlles sinxelamente que os que subscribimos 
esta declaración somos organizacións comprometidas co 
que pasa en todo o mundo e, en primeiro lugar, no noso 
contorno máis próximo, organizacions que quizais teremos 
máis dificultades económicas nestes momentos para des-
envolver o noso labor, pero que consideramos que o único 
que non se pode perder nunca é o sentido e a claridade 
da nosa mensaxe, a confianza e a credibilidade da xente 
que nos apoia. 

E facemos á vez un chamamento ao conxunto de orga-
nizacións que traballan na cooperación internacional dende 
unha perspectiva de dereitos a unir forzas, a “cooperar na 
cooperación” e a intensificar a transparencia e claridade 
das mensaxes á opinión pública. Neste camiño atoparán 
sempre a nosa colaboración.

Subscriben inicialmente:
• ACSUR • Amigos de la Tierra
• Cooperacció • Ecologistas en Acción
• Entrepueblos • HEGOA
• Ingeniería Sin Fronteras • Mundubat
• Observatorio de la Deuda en la Globalización
• Observatorio de las Multinacionales en América Latina
• Paz con Dignidad • Veterinarios Sin Fronteras

NON É ASÍ… ONGD, solidariedade e multinacionais en tempos de crise
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COOPERACIÓN

Tralo estoupido da  
burbulla do desenvolvemento*

A desproblematización da análise das relacións Norte-Sur  marcou o desenvolvemento 
dun sector que se enfronta agora á fin da súa ‘belle epoque’.

José Medina e Lucía Lois

O concepto Cultura da Transición (CT) fai 
referencia ao entramado político cultural 
que construía simbolicamente un “estado 
de  cousas” que era asumido polos actores 
que podían operar no espazo público. Este 
é un concepto extensible á totalidade dos 
imaxinarios políticos dos actores que opera-

ron efectivamente no espazo público dende 
que o consenso da Transición deu inicio á 
política democrática. É interesante recons-
truír a narración da cooperación en España 
dende o enfoque da Cultura da Transición, 
máis ou menos explicando como a orixe (e 
o fracaso) da política de cooperación está no 
“consenso” que desproblematizaba a lóxica 
interna, segundo a cal nós xa estabamos des-
envolvidos e correspondíanos desenvolver 
aos demais. A narrativa da solidariedade cos 
pobos oprimidos –a partir da cal ser solida-
rio é bo, estar nunha ONG é bo, ser reivin-
dicativo é bo– adquirirá un papel central na 
reivindicación da xustiza social, sempre que 
sexa fóra de España e que non cuestione as 
orixes do pacto da Transición.

As propias ONG se constrúen arredor 
deste entramado político-cultural, definindo 
espazos estancos para as diferentes formas 
de traballar cara ao desenvolvemento. As 
organizacións católicas, herdeiras da cul-
tura da caridade –coa súa complexidade e 
excepcións–, quedan nun lado, contrapos-

tas ás ONG “progres”, próximas a parti-
dos políticos e sindicatos, que son as que 
asumen a narrativa da Transición e son as 
que cambian o foco da loita polos dereitos 
no Estado español, onde xa temos demo-
cracia, ao Sur, onde os indíxenas seguen 
loitando polas súas terras ou as mulleres 
polos seus dereitos. Esta cultura fixo que 
fora moito máis fácil solidarizarse durante 
anos cunha comunidade indíxena a miles 
de quilómetros que cos problemas sociais 
do propio barrio ou cidade.

Nesta tendencia, a Axencia Española de 
Cooperación Internacional ao Desenvolve-
mento (AECID) xogou un papel ambiva-
lente. A AECID constituíuse como o ente 
rector da cooperación española, definin-

* Artículo Publicado en Diagonal

Nós xa 

estabamos 

desenvolvidos e 

correspondíanos 

desenvolver aos 

demais
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do quen podía facer cooperación, que era 
facer cooperación e como se tiña que facer 
a cooperación, a base de fondos públicos 
para as organizacións afins ao seu discurso, 
dependendo dos gobernos. En todo caso, a 
axencia tamén introduciu nos últimos anos 
certos paradigmas traídos da axenda global 
de desenvolvemento que dotaron a coope-
ración española de criterios necesarios tales 
como a armonización, a apropiación, a ali-
ñación e a xestión baseada en resultados.

Isto reforza o discurso desproblematiza-
dor e sitúanos á cabeza dos países donantes, 
influíntes nesta axenda global de desenvol-
vemento e, polo tanto, parte do club dos 
desenvolvidos, aumentado a autocompla-
cencia verbo da nosa propia sociedade. Este 
alzamento da axencia como institución clave 
da cooperación española foi especialmente 
visible durante as dúas últimas lexislaturas 
do PSOE, nas que Zapatero fixo da coope-
ración ao desenvolvemento un eixe central 
do seu programa político, porque España 
é solidaria con aqueles países que menos 
teñen.

O feito de que o PSOE fixera da coope-
ración ao desenvolvemento unha das súas 
liñas políticas máis populares (somos soli-
darios, temos talante) tivo graves conse-
cuencias no terceiro sector. Por un lado, 
inflou o mundo da cooperación creando 
unha verdadeira burbulla, na que a susten-
tabilidade das organizacións e a pertinencia 
dos proxectos era o último dos obxectivos. 
Facer cooperación converteuse nun obxec-
tivo en si mesmo, perdendo de vista o seu 
propio discurso de aliñamiento coa axen-
da global de desenvolvemento. No caso da 
cooperación española, o paradigma da bur-

bulla foi o traballo nos territorios palesti-
nos: esta área converteuse na segunda maior 
receptora de axuda española ao desenvol-
vemento.

Este boom da cooperación supuxo impor-
tantes cambios dentro do terceiro sector, 
antes enfocado principalmente á interven-
ción social no territorio español. Centos 
de másteres de cooperación internacional, 
centos de institucións públicas e privadas, 
fundacións e ONG xurdiron en poucos 
anos e encargáronse de materializar un 
panorama de miles de proxectos e accións 
de cooperación, descoordinados e insusten-
tables. Durante anos, ata o máis pequeno 
dos concellos financiou cooperación, sen 
buscar fórmulas para un aliñamento dos 
fondos, duplicando actividades e accións, 
pelexando polos proxectos no canto de 
buscar a planificación, a coordinación e a 
complementariedade entre os actores. Este 
boom cimentou a cooperación española na 
CT. Ser traballador dunha ONG ou, aínda 
mellor, cooperante nun país subdesenvol-
vido, enchía a túa cota de compromiso co 
cambio social.

Pero chegou a crise. E con ela, os recortes 
e o final da euforia e “bo rollo” nas ONG. 
A principal consecuencia do final da época 
dourada foi, como en todos os sectores, 
a precarización do emprego e a perda de 
dereitos de todos os traballadores. Curio-
samente, a solidariedade quedaba relegada a 
aquela co Terceiro Mundo, mentres que no 
interior das ONG se contrataba precaria-
mente, mesmo no caso dos cooperantes, con 
expedientes de regulación de emprego na 
meirande parte das grandes organizacións 
públicas e privadas, que hai pouco máis de 
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tres anos vivían por riba das súas posibili-
dades. A mesma AECID, antes adaíl da 
solidariedade e dos dereitos, despedía hai 
pouco máis dun ano a unha grande parte 
do seu cadro de persoal, contratado baixo 
o formato de asistencia técnica (é dicir, sen 
dereitos).

Ante isto, a cooperación no Estado espa-
ñol débese articular cara a novos retos.

DISENSO. Asumir que as organizacións 
sociais de desenvolvemento teñen visións, 
obxectivos e medios distintos, que o que 
para unhas é desenvolvemento para outras é 
imperialismo e que a crise vai facer que isto 
se visibilice moito máis e que se enfronten 
entre elas. Romper co falso consenso cons-
truído pola Cultura da Transición arredor 
da cooperación.

ONG E MOVEMENTOS. As ONG 
perderon moitos trens porque desproblema-
tizaron o desenvolvemento aquí e a política 

de aquí, asumindo que o seu traballo estaba 
alí. Por iso, agora que a loita política está 
aquí, elas non puideron responder. Moitas 
organizacións que xurdiron de movementos 
sociais de solidariedade dos anos ‘70 e ‘80 
perderon as  súas raíces como movementos 
sociais, afastándoos das verdadeiras razóns 
para existir, isto é, a xustiza e a dignidade, 
aquí ou alí.

XEOGRAFÍAS. O Sur é global e está 
aquí. A lóxica receptor-donante non ten 
sentido cando a extensión espacial do capi-
talismo contemporáneo está rompendo coas 
lóxicas xeográficas que dan sentido á coope-
ración tal e como se veu facendo ata agora. 
Ou, dito doutro xeito, aquí a creación de 
cooperativas, empoderamento de colectivos, 
etc., ten tanto sentido como noutros lugares 
e cara a iso (que se supón que saben facer) 
debería orientarse a cooperación.

APRENDIZAXE. Unha grande parte das 
alternativas de desenvolvemento vén do sur 
e das marxes. Dende as propostas de bo vivir 
e post-desenvolvemento ata o feminismo e a 
ética do coidado, son propostas moito máis 
desenvolvidas noutros lugares (por exem-
plo, América Latina), polo que, quizais, a 
cooperación transformadora deba prescin-
dir das visións dicotómicas Norte-Sur para 
centrarse nas experiencias transformadoras 
concretas.

O ANTIDESENVOLVEMENTO. O 
papel das ONG como produtoras de des-
envolvemento é ínfimo comparado co das 
diásporas, os Estados, as empresas multina-
cionais ou as grandes axencias de desenvol-
vemento globales, polo que o papel da inci-
dencia política e a denuncia debería situar-
se no centro da axenda das organizacións, 
deixando a un lado os pequenos proxectos.

O FUTURO. O 15M ensinounos a rom-
per coa CT, interpretando o conflito social 
de maneiras totalmente distintas ao acepta-
do por esta. A cooperación debería apren-
der a ser xustamente iso, cooperación entre 
suxeitos, comunidades, colectivos e socie-
dades civís, aproveitando as singularidades, 
valores, experiencias e retos de todas elas, 
e desterrar de vez o apelido “desenvolve-
mento”. O 15M tamén nos ensinou que 
somos o 99% xunto aos que camiñamos e 
aos que deberiamos empezar a considerar 
como suxeitos do cambio. Temos aprendi-
do unha nova xeografía sen nortes e sures, 
pero si con arriba e abaixo. Facer coopera-
ción implica construír redes e cooperación 
entre os de abaixo contra o espolio dos de 
arriba. n

Jo
an

 Lu
zz

ett
i

Cic
om

un
ica



9

FEMINISMO E ECOLOXISMO

Xornadas “Por unha vida 
vivible nun mundo limitado”
Sergi Picazo e Iolanda Parra

As xornadas “Por unha vida vivible nun mundo limitado”, unha iniciativa de Entrepobos 
organizada nun proceso conxunto e participativo por unha decena de entidades ecoloxistas 
e feministas, foron un espazo de reflexión para repensar un “novo modelo social” dende o 
feminismo e o ecoloxismo. Durante os pasados 26 e 27 de outubro en Barcelona, mulleres 
activistas e expertas en diversos ámbitos formularon propostas, reflexións e denuncias. 
Un total de 250 persoas participaron nas diferentes mesas de debate.

As organizacións convocantes propuxeron 
as xornadas como un espazo no que acubi-
llar loitas, denuncias e reflexións que per-
mitan avanzar e confluír máis as diferentes 
perspectivas que expresan a necesidade de 
pór a sustentabilidade da vida no centro da 
loita contra a crise capitalista. Na presenta-
ción das xornadas, Montse Benito, aclarou 
a orixe do título: a economista feminista 
Amaia Orozco (autora dun dos artigos do 
libro No dejes el futuro en sus manos, edi-
tado recentemente por Entrepobos) reco-
llendo conceptos da filósofa norteamerica-
na Judith Butler, formula a “imposibilidade 
deste sistema para xerar vidas vivibles”, 
“vidas que merezan ser vividas”. E este é 
precisamente o obxectivo esencial da loita 
emancipadora para construír alternativas á 
crise do capitalismo global.

Os diálogos e a “contaminación” entre 
movementos son outra dinámica que non 

abunda nos últimos tempos no noso país 
e que, en cambio, nestos momentos con-
vértese nunha tarefa fundamental para dar 
respostas válidas á crise global. En pala-
bras de Yayo Herrero, co-coordinadora de 
Ecoloxistas en Acción: “é imposible hoxe 
falar de ecoloxismo sen falar de feminismo 
e de distribución da riqueza. Do contrario, 
a onde imos é directamente cara ao ecofas-
cismo”.

Dende o feminismo, o ecoloxismo e o 
ecofeminismo apostouse por construír un 
novo modelo social para loitar contra as 
crises económica, ecolóxica, alimentaria e 
da saúde. Todo ao mesmo tempo, todo co 
protagonismo e as propostas das mulleres.

A reivindicación feminista formou parte 
de todos os discursos e puntos de vista. 
Miriam Nobre, coordinadora xeral da 
Marcha Mundial de Mulleres (Brasil), con-
sidera que “o patriarcado e o capitalismo 
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son un só sistema no que un axuda a man-
ter o outro e ao revés”. Polo tanto, pedía 
loitar contra un e contra outro ao mesmo 
tempo. A activista feminista Montse 
Pineda, que fixo pór en pé as asistentes con 
cancións de Chavela Vargas, concluíu que 
“o feminismo é unha revolución interna 
e estrutural” de tal intensidade e profun-
didade que “sempre nos atoparemos con 
resistencias”. As catedráticas Alicia Puleo 
e Verena Stolke, expuxeron novas pers-
pectivas de debate sobre as dicotomías: “a 
separación de cultura e natureza permite 
que xurdan esencialismos coma o racismo 
e o sexismo”.

Lourdes Huanca, campesiña feminista de 
FEMUNCARINAP, que falou a través dun 
vídeo enviado dende Perú, engadía: “Hai 
que defender o que nos dá o noso cuerpo e 
o que nos dá a pachamama. O neoliberalis-
mo quéreo todo como mercadoría”.

A participación de Lorena Cabnal, muller 
maia shinka de Guatemala, permitiu coñecer 
as aportacións dende unha nova perspectiva 
feminista: o “feminismo comunitario”, des-
envolto principalmente dende colectivos de 
mulleres orixinarias de Bolivia e Guatemala, 
deixando claro que, aínda que o patriarca-
do e o capitalismo son hoxe unha mesma 
cousa, o patriarcado non nace nin co capita-
lismo nin coa colonización, senón que esta-
ba e está presente nas culturas orixinarias 
de todas partes. Dende puntos de partida 
diferentes Lorena Cabnal e a doctora Carme 
Valls confluían nunha visión holística e 
integradora, tanto das diferentes formas de 

agresións sistémicas á saúde das mulleres, 
como da construción de prácticas e estra-
texias “sanadoras”.

A última xornada, nun clima de empatía, 
solidariedade e conexión, deu espazo a expe-
riencias prácticas de loita contra a destru-
ción do ecosistema e polo empoderamento 
das mulleres na sociedade actual. Con pun-
tos de vista expresados   dende loitas do noso 
contorno, pero tamén con ideas chegadas de 
máis alá, como dende as mulleres orixinarias 
de Guatemala, o feminismo brasileiro ou o 
ecoloxismo no noso país. Explicaron a súa 
experiencia representantes de colectivos e 
movementos tan diferentes como a platafor-
ma “Aturem Eurovegas”, a asociación “Ca 
la Dona”, a “Red de Mujeres Artesanas-
Escuela de Pastores (Pallars)”, os “Huertos 
Urbanos Comunitarios de Barcelona”,   o 
movemento de defensa da auga nas Terras 
do Ebro ou a loita sindical polos dereitos 
laborais das mulleres no contexto de “des-
regulamento” laboral.

Loitadoras e activistas expresaron os 
seus atrancos e, en consecuencia, os seus 
retos para mellorar as loitas sociais. Esther 
Baiges-Miró, proveniente de “El agua es 
vida - Movimientos sociales de las Tierras 
del Ebro”, explicou que “a participación 
da muller nos movementos sociais é nece-
saria a pesar das dificultades que atope” 
xa que, segundo dixo, “as discriminacións 
no seo do movemento de defensa do Ebro 
se consideraban naturais”. A súa persis-
tencia e a mellora de relacións cos seus 
compañeiros de loita foi, en palabras súas, 
“unha escola de empoderamento”. Nunha 
liña similar  expresouse Ariadna Pomar, 
de “Huertos urbanos Comunitarios de 
Barcelona”. “Son espazos creativos e son 
parte da cara imprevista da cidade. Pero 
vimos que nas hortas tamén hai división 
sexual de tarefas”.

Aproveitando a presenza de Lorena 
Cabnal, Entrepobos organizou unha xira 
con actividades para dar a coñecer as visións 
e propostas do feminismo comunitario, así 
como a loita pola defensa do territorio e do 
cuerpo como territorio, dende diferentes 
colectivos de reflexión e loita de mulleres 
maias e feministas. Ademais de Barcelona,   
Lorena colaborou nesta tarefa con diferentes 
Organizacións Territoriais de Entrepobos en 
Valladolid, Sevilla, no Foro de Feminismo 
Rural da Serranía de Ronda, en Valencia e 
Alicante. n

Lorena Cabnal en Valencia
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Despois destes vinte anos, non só a 
situación de degradación e de des-
trución ambiental está chegando 
a situacións sen precedentes, cada 
vez máis impredicibles e difíciles 
de controlar, senón que nos ato-
pamos inmersos nunha crise glo-
bal, que afecta a todos os aspectos 
da vida; trátase dunha crise social, 
económica, ambiental, crise dos 
coidados, crise climática, enerxé-
tica e  ética. 

Durante estes vinte anos, a pesar 
de que a defensa ambiental, dos 
territorios, da biodiversidade, da 
natureza, estivo presente en todos 
os discursos políticos, en todos 
os programas, en todas as planifi-
cacións, como eixe transversal; o 
“desenvolvemento sustentable”, acompa-
ñado de políticas neoliberais, foi utilizado 
como unha ferramenta máis para enfron-
tar a crise do capitalismo. Así, atopámo-
nos múltiples estratexias para privatizar e 
mercantilizar a natureza, baixo diferentes 
nomes, como servizos ambientais, conser-
vación ambiental, mecanismos de desenvol-
vemento limpo, bonos de carbono, priva-
ción/privatización de territorios dos pobos 
indíxenas con fins extractivistas, etc., das 
que Entrepobos foi testemuña a través do 
acompañamento a múltiples actores locais, 
en Centroamérica e América do Sur, que 
foron vítimas deste saqueo ambiental e deste 
espolio das súas formas de vida ancestrais.

Río+20 o que fai é pór o nome de 
“Economía verde” ás diversas formas de 
privatización e mercantilización da nature-
za, dicindo que esa é a dirección que se debe 
seguir para alcanzar un futuro “sustentable”, 
pero sen enfrontar as violacións dos dereitos 

humanos, dos dereitos dos pobos indíxenas, 
dos dereitos da natureza, sen enfrontar os 
problemas de xustiza socio-ambiental e 
dando entrada ao mercado. 

E é no contexto previamente descri-
to, no que se desenvolveu Río+20 e que 
novamente nos serve para corroborar os 
diferentes posicionamentos existentes, 
irreconciliables, aínda que tamén conecta-
dos entre si. 

O “oficialismo” (con representantes de • 
188 países), “patrocinado” pola Organi-
zación de Nacións Unidas (ONU) que 
durante meses estivo debatendo o que 
chamaron “borrador cero”, ou premisa 
do documento que finalmente se apro-
baría sobre o futuro da terra e a huma-
nidade e que se pode revisar en http://
www.uncsd2012.org/thefuturewewant.
html. Isto é o consenso posible, as boas 
intencións, onde apenas foron recollidas 
as achegas da sociedade civil.

ECOLOXÍA

RÍO +20:  
consenso cara a ningunha parte
Olga Abad – Entrepobos Madrid

A Cimeira da Terra Río+20, chamada oficialmente Conferencia de Nacións Unidas 
sobre Desenvolvemento Sustentable, celebrouse en xuño de 2012 en Río de Xaneiro, 
Brasil, vinte anos despois da primeira Cimeira da Terra (Río 92), na que se consolida o 
concepto de desenvolvemento sustentable, pero que, en palabras de Acción Ecolóxica de 
Ecuador “…quixo manter o crecemento económico  e salvagardar a produción en masa 
e o sobreconsumo co deseño de novas políticas ambientais a nivel global”, en definitiva,  
“o que encubría era unha salvagarda do capitalismo no medio das crises sociais e 
ambientais que el mesmo  provocara”.
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Países e estados, bancos nacionais e multi-• 
laterais, incluído o Banco Mundial, ONG 
conservacionistas e corporacións discutin-
do iniciativas de negocios no marco da 
“economía verde”, que non eran outra 
cousa que propostas de mercantilización 
da natureza, de comercialización dos “ser-
vizos ambientais”
O pobo tamén tivo o seu lugar, pero non • 
como algo illado que empeza e termi-
na con Río +20, senón reivindicando o 
proceso histórico de acumulación e con-
verxencia dos movementos locais, rexio-
nais e mundiais, que teñen como mar-
co político a loita anticapitalista, clasista 
e anti-racista, anti-patriarcal e anti-ho-
mofóbica1. É a Cimeira dos Pobos, con-
formada como articulación de redes, de 
colectivos, de movementos sociais, que 
convocou a máis de 50.000 persoas, que 
realizaron actividades autoxestionadas, 
en cinco grandes temas: Dereitos, Xus-
tiza Social e Ambiental; En defensa dos 
bens comúns e contra a mercantilización; 
Soberanía Alimentaria; Enerxía e Indus-
trias Extractivas; Traballo, por unha e 
outra economía e outros paradigmas de 
sociedade, sendo o centro articulador as 
loitas e resistencias.
Neste marco cabían as denuncias de cri-

minalización aos líderes sociais, defensores 
da natureza, denuncias de destrución da 
pacha-mama na busca do desenvolvemento 
extractivista. 

Neste Cumio dos Pobos, Entrepobos 
tamén estivo presente a través da Alianza 
por unha alternativa ecolóxica, social e 

1.  Declaración do Cumio dos Pobos ante Río+20.

urxente ao Capitalismo ECONOMÍA 
VERDE? IMPOSIBLE!, conformada por 
un grupo de organizacións e redes do Estado 
español, para profundizar no debate sobre 
a crise global e o concepto de Economía 
Verde, desenvolver estratexias para fortale-
cer as loitas comúns e ampliar a articulación 
social no Estado español de cara a Río+20 
e máis alá, e froito da cal se organizaron en 
Barcelona unhas Xornadas Internacionais 
previas, en xuño de 2012. http://alianzae-
conomiaverdefuturoimposible.blogspot.
com.es/ 

A declaración final do Cumio dos Pobos 
destaca a importancia da articulación das 
loitas, das resistencias, das propostas, da 
xeración de axendas comúns, anima a seguir 
camiñando da man  http://cupuladospo-
vos.org.br/wp-content/uploads/2012/07/
Declaracion_final_ESP.pdf 

Poderíanse observar os resultados do 
Cumio dende diferentes movementos, 
colectivos, visións,… e cada un deles iría 
reflectindo as múltiples carencias das que 
adoleceu o documento final.

Por exemplo, os pobos indíxenas conse-
guiron a incorporación de temas concretos 
como a auga, os glaciares, a biodiversidade, 
na axenda de cambio climático, pero non 
as súas reivindicacións para que a minei-
ría se excluíra de xeito explícito no texto, 
como actividade sustentable; ou para que se 
recoñecese o consentimento previo, libre e 
informado.

Polo que se refire á visibilización das 
mulleres, conseguiuse que se recoñecese o 
seu papel como impulsoras do desenvolve-
mento sustentable, ademais de recoller no 
seu parágrafo 238: “comprometémonos a 

A Cimeira dos 

Pobos convocou 

a máis de 

50.000 persoas, 

que realizaron 

actividades 

autoxestionadas

http://alianzaeconomiaverdefuturoimposible.blogspot.com.es/
http://alianzaeconomiaverdefuturoimposible.blogspot.com.es/
http://alianzaeconomiaverdefuturoimposible.blogspot.com.es/
http://cupuladospovos.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Declaracion_final_ESP.pdf
http://cupuladospovos.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Declaracion_final_ESP.pdf
http://cupuladospovos.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Declaracion_final_ESP.pdf


13

crear un contorno propicio para mellorar a 
situación das mulleres e das nenas en todas 
partes, especialmente nas zonas rurais e nas 
comunidades locais e entre os pobos indíxe-
nas e as minorías étnicas”. Porén, non hai 
ningunha mención aos dereitos das mulleres, 

dereito á soberanía 
alimentaria, derei-
tos reprodutivos, 
todos eles enor-
memente afectados 
polos efectos do 
cambio climático.

Por outra banda, 
n o n  h o u b o  u n 
r e c o ñ e c e m e n t o 
explícito do derei-
t o  a  u n  m e d i o 
ambiente saudable 
(dereitos humanos 
e medio ambiente  
integrados), co que 

queda fóra a crise ecolóxica e de pobreza de 
ámbito global á que nos enfrontamos.

En definitiva, o documento final, como 
dixemos antes, foi o do “consenso posible”, 
o das boas intencións, que mira dende arriba 
e non dende abaixo. n

BANCA ÉTICA

A banca ética FIARE
Marcelino Flórez

Orixe e significado da banca ética
Coa aparición do movemento pacifista e 
ecoloxista nos anos sesenta do pasado sécu-
lo, comezouse a tomar conciencia respecto 
do uso que recibía o diñeiro depositado nos 
bancos;  advertiuse que ese diñeiro podía 
estar investido en empresas de armamento 
ou en empresas destrutoras da natureza. 
Así naceu a idea de crear unha banca ética, 
que utilizase o diñeiro de acordo con cer-
tos principios morais inexcusables, como o 
pacifismo ou o ecoloxismo.

O movemento sindical advertiu tamén do 
uso inmoral do diñeiro en empresas que uti-
lizan o traballo infantil ou non respectan as 
leis e dereitos laborais das persoas, co que 
se engadiu un novo elemento ético á banca. 
Finalmente, o movemento da cooperación 
cos países empobrecidos e de solidarieda-
de contra a pobreza fixo recapacitar sobre 
a necesidade de utilizar o diñeiro aforrado 
cun fin social: financiar a economía solida-
ria. Ademais, toda banca ética ten que asu-
mir o principio moral xeral de usar exclu-
sivamente boas prácticas bancarias, o que 
significa no concreto prescindir enteiramen-
te de calquera especulación financeira, non 
usar ningún tipo de paraíso fiscal e cumprir 

escrupulosamente cos deberes impositivos 
das Facendas dos Estados, que é o punto 
primeiro de calquera acción solidaria.

Na actualidade hai diversos bancos éticos, 
que defenden todos ou parte deses valores 
morais que temos enunciado. Dentro dos 
novos bancos, estase a construír agora 
mesmo un que opta polo conxunto deses 
principios éticos: a non-violencia, o eco-
loxismo, os dereitos laborais, as boas prác-
ticas bancarias e a economía solidaria. O 
proxecto chámase  FIARE (www.proyec-
tofiare.com). Naceu no País Vasco e vaise 
extendendo polo resto de España. 

A evolución de Fiare
Fiare naceu  no  ano 2003 e constituíuse 
como Fundación Fiare. Os primeiros pasos 
dirixíronse á busca de iniciativas similares 
en Europa e tiveron lugar os primeiros 
contactos con diversos proxectos. Froito 
deses contactos iniciais foi o comezo da 
actividade bancaria como Axentes de Banca 
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Popolare Ética. 
Era o ano 2005 e 
foi entón cando se 
decidiu extender o 
proxecto por todo 
o Estado español. 
Así foron nacendo 
grupos territoriais 
e foise configuran-
do unha estrutura 
territorial, que no 
ano 2009 adqui-
riu forma xurídica 
baixo a denomi-
nación de Fiare, 
S.L.; o seu obxec-
tivo foi a difusión 
e consolidación do 
proxecto. 

Uns meses despois Fiare tomou a forma 
de Sociedade Cooperativa e comezou a 
recoller capital social para poder con-
verterse nun banco. Iso é o que hai neste 
momento. Fiare está formada por 12 aso-
ciacións territoriais e unha entidade autó-
noma, Coopí57, que é unha cooperativa de 
crédito á súa vez. Con data de 30 de maio 
de 2012, o capital social recollido ascen-
día a 3.327.581 euros, procedente de 2.677 
persoas físicas e de 334 persoas xurídicas. 
Ao final do ano 2011, Fiare dispuña de 
28.960.717 euros de aforro e concedeu cré-
ditos nese ano por valor de 9.617.580 euros. 
Estas cifras, independentemente da irrele-
vancia do seu volume, serven para consta-
tar a viabilidade do proxecto de banca ética 
solidaria que iniciáramos.

O estado actual de Fiare
A  Asamblea de persoas socias de Fiare en 
Rivas Vaciamadrid, celebrada durante os 
días 28 e 29 de abril de 2012, decidiu culmi-
nar o proceso de fusión con Banca Popolare 
Etica, cuxa viabilidade superara xa as fases 
iniciais de análise. A mesma decisión foi xa 
ratificada por Banca Popolare Etica. Isto sig-
nifica que Fiare se integrará na banca ética 
italiana. Iso farase mediante o que se deno-
mina Prospecto Informativo Europeo, que 
equivale, máis ou menos, a unha ampliación 

de capital social. As persoas socias de Fiare 
serán convocadas para comprar capital de 
Banca Popolare Etica, pasando a ser socias 
de pleno dereito da cooperativa financeira 
italiana con funcionamento no espazo euro-
peo.

 De acordo coa estrutura organizativa de 
Banca Popolare, Fiare converterase na quin-
ta área territorial da cooperativa europea. 
Disporá dun equipo informático propio e 
autónomo e poderá realizar todas as ope-
racións habituais na banca por internet. A 
vía utilizada con Fiare convértese, ademais, 
no  modelo para a difusión por toda Europa 
deste tipo de banca ética.

Unha das actividades que Banca Popolare 
máis valorou, entre as que realiza Fiare, é 
a súa estrutura de participación, que conta 
actualmente con máis de trinta grupos locais 
activos, facendo realidade o que se denomi-
na un banco en mans da cidadanía, construí-
do a través da agrupación do máximo move-
mento social posible. Esta é a razón pola 
que continúa aberta a invitación a formar 
parte da asociación difusora da idea a cantas 
organizacións solidarias o desexen. Cando 
as dificultades se intensifican no contorno, 
máis necesaria é a confianza na solidarie-
dade e máis gratificante o compromiso das 
persoas. Un camiño para iso é a construción 
da nova banca ética. n
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O traballo de Entrepobos e outras organi-
zacións que veñen apoiando a comunidades 
campesiñas e indíxenas en diferentes conti-
nentes, levounos a coñecer directamente 
as consecuencias de todo tipo do mode-
lo de desenvolvemento baseado no lucro 
financeiro, tanto para as formas de vida das 
devanditas comunidades, como para a sus-
tentabilidade da vida en todo o planeta.

Hoxe en día vivimos con pesar as conse-
cuencias da crise económica no noso nivel 
de vida e nos dereitos sociais adquiridos 
nas últimas décadas. Alguén ten que pagar 
a factura das burbullas financeiras e, men-
tres non haxa un nivel máis importante, 
permanente e organizado de cuestiona-
mento social, está moi claro que non a van 
pagar os que as provocaron, senón todo o 
contrario.

Porén cremos que é imprescindible ir 
moito máis alá da crise económica para 
decatarse de que o que estamos empezan-
do a vivir é unha crise dun calado moito 
máis profundo, que cuestiona as mesmas 
bases materiais da anti-utopía do consu-
mo e o lucro ilimitados, e que a volta á 
situación anterior a 2008 é sinxelamente 
imposible. 

Non se pode abordar coherentemente 
a intervención social, tanto no noso país 
como na solidariedade internacional, sen 
enmarcalas neste contexto. É dicir sen 
afrontar directamente e o antes posible a 
necesidade dun cambio profundo, tanto 
no modelo económico, social e político, 
como nas formas máis cotiás de afrontar a 
resolución das nosas necesidades materiais 
e inmateriais.

A abordaxe desta realidade require á 
súa vez das aportacións que, a partir de 
diferentes esferas ou enfoques, vén reali-
zando moita xente dende organizacións, 
movementos, experiencias e proxectos 
alternativos, nos campos da economía, o 
ecoloxismo, o feminismo, a ciencia non 
mercenaria, etc.

Co libro “No dejes el futuro en sus manos. 
Cooperación solidaria ante la crisis del capi-
talismo global”, quixemos difundir algúns 
destes puntos de vista cuxo coñecemento 
nos parece imprescindible para entender o 
mundo que estamos vivindo e, sobre todo, 

o que imos vivir 
nas próximas déca-
das. Coñecemento, 
como dicimos nel, 
non para atafegar-
nos coas importan-
tes ameazas inmi-
nentes, senón para 
poñernos mans á 
obra espertando 
a solidariedade, a 
equidade e o coida-
do dos bens comúns 
(materiais e sociais), 
dende o máis próxi-
mo e cotián ao máis 
global, como única 
alternativa fronte á 
ditadura antisocial 
do lucro.

Para iso seleccio-
namos algúns arti-
gos, que non son 
mellores nin peores que outras moitas aná-
lises que diferentes autores e autoras están 
dando a coñecer nos últimos anos, pero 
que nos pareceu que se adaptaban ás carac-
terísticas da publicación e á necesidade de 
abordar a temática dende diferentes ópticas, 
para que, a partir de aí, cada quen faga a súa 
propia composición de lugar:

Yayo Herrero: El movimiento ecologista • 
ante La Crisis Global
Víctor M. Toledo: ¿Otro mundo es real-• 
mente posible? Reflexiones ante la crisis
Margarita Mediavilla: Dejar de crecer • 
para empezar a evolucionar
Amaia Orozco: De vidas vivibles y pro-• 
ducción imposible
Pedro Prieto: Un mensaje a los indigna-• 
dos occidentales
Norman Church: Energía, transporte y • 
el sistema alimentario: cuando la
agricultura basada en hidrocarburos es • 
insostenible
Eduardo Gudynas: Desarrollo, postex-• 
tractivismo y “buen vivir”
A publicación está dispoñible en edición 

impresa en castelán e en catalán, e tamén se 
pode descargar libremente dende a páxina 
web de Entrepobos: www.entrepueblos.
org. n

ENTREPOBOS 

‘Non deixes o futuro 
nas súas mans’
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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.entrepueblos.org · 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
• ep.zamora@entrepueblos.org
• ep.burgos@entrepueblos.org
• ep.valladolid@entrepueblos.org
• 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/ Campomanes 13, 2º izq. · 28013 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 70 e o e

Orde de pago para a Entidade Bancaria


