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ENTREPOBOS 25 ANOS

E aí seguimos, co teimudo 
empeño de «non claudicar»

Transcorreron vintecinco anos dende que 
un puñado de colectivos solidarios, agrupa-
dos na Coordinadora de Solidariedade con 
Centroamérica decidira incursionar oficial-
mente no ámbito da cooperación ao desen-
volvemento». E escribo con premeditación, 
«incursionar oficialmente» xa que, antes de 
que as ONGD irrumpiran no escenario 
da sociedade civil –en tanto que entidades 
especializadas na cooperación–, un sinfín 
de comités de solidariedade xa acompaña-
ba a xentes e pobos do chamado Sur. A eses 
pobos e xentes centroamericanas que, con 
grandes doses de firmeza, loitaban e recla-
maban o seu dereito a unha vida digna. Pero 
sobre todo, xentes e pobos empeñados na 
consecución doutros dereitos máis estrutu-
rais, máis transcendentais: o dereito á liber-
dade, á xustiza, á soberanía...

Por iso dende o inicio, Entrepobos tivo 
unha clara vocación centroamericana, cen-
trando os seus esforzos en Nicaragua, El 
Salvador e Guatemala porque «...coñece-
mos de perto estes procesos e entendemos 
que hoxe é necesario estar ao lado da Revo-
lución Sandinista e a carón das organizacións 
populares salvadoreñas e guatemaltecas. Fiá-
monos da calor das súas mensaxes por un 
mundo novo... Nós darémoslles apoio exter-
no, farémoslles de altofalante acá, acompa-
ñarémolos...» E esa orixe solidaria marcou a 
nosa opción baseada nun forte compromi-
so internacionalista e nunha radical opción 
antiimperialista. 

Que diferenza coa realidade que se vivía 
no Estado español! onde a duras penas nos 
sobrepúñamos á consternación orixinada 
pola perda do referéndum da OTAN, entre 
outras consecuencias, pola tremenda cons-
tatación de que, a nosa, era unha democra-
cia moito máis raquítica e piramidal do que 
nos fixeron crer os valedores da transición. 
Máis tarde viría un sinfín de claudicacións... 

diante das esixencias das políticas neolibe-
rais. Falouse do «desencanto»...

Sendo estes os ánimos, non era de extra-
ñar que proxectáramos na pequena Cen-
troamérica as nosas esperanzas, soños, 
desexos, anceios de máis liberdade, xusti-
za e equidade social. Así pois, co conven-
cemento de que El Salvador e Guatemala 
seguirían á Nicaragua Sandinista, non que-
daba senón resistir as vicisitudes conxuntu-
rais con vista á tan traída e levada «vitoria 
final». Non finalizaran os 80, aínda se podía 
soñar e seguir loitando. 

Porque, «...neste contexto, a necesidade 
da solidariedade e a cooperación interna-
cional vai máis alá de ser un xesto xene-
roso e altruista: debe ser, é, unha obriga. 
A ética solidaria convértese nunha manei-
ra de situarnos no mundo en estrita xusti-
za, de reivindicar que todos os dereitos que 
pensamos que son bos para nós, tamén o son 
para os outros...» De aí que, sen desmere-
cer o indubidable valor da «xenerosidade 
da axuda» individual ou colectiva, optára-
mos por recoñecer a xustiza da restitución 
dende os países supostamente desenvolvidos 
a ese Sur empobrecido e expoliado ao longo 
do tempo. Restitución de medios económi-
cos e técnicos que posibilitaran o exercicio 
do dereito ao mantemento da vida, alimen-
tación, educación, saúde, vivenda... impli-
cándonos moi activamente no chamado 
Movemento polo 0,7%.

Porén, non propugnábamos calquera tipo 
de vida, senón aquela baseada na dignidade. 
Entendendo por dignidade o dereito de toda 
persoa a ser respectada, recoñecida, defendi-
da, valorada, coidada, sexan as que sexan as 
súas identidades étnicas, culturais, relixio-
sas, xeracionais, sexuais... e a súa posición 
económica. Dignidade como expresión de 
saberse e ser tratado como ser portador de 
dereitos inalienables. 

M. Gabriela Serra – Entrepobos

Dichosos ustedes que sueñan  
y luchan porque correrán el dulce

riesgo de ver realizado su sueño
Don Helder Cámara 
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Polo anteriormente descrito, Entrepobos 
esforzouse en acompañar as demandas dos 
grupos máis vulnerables en cada un deses 
tres países. Na Nicaragua sandinista subs-
tancialmente houbo que atender as necesi-
dades do campesiñado, dotar de equipos, 
utensilios e ferramentas a esas cooperativas 
que iniciaban a súa andadura; ás escolas e 
ós centros de saúde rurais; a dignificar as 
vivendas campesiñas; posibilitar o acceso á 
auga potable; facilitar a saúde ambiental... e 
apoiar decididamente os grupos de mulleres 
que, á luz da revolución, querían ocupar o 
seu espazo no devir do país. O pobo nica-
raguano asediado e castigado polo Imperio 
norteamericano e a Contra debía sobrevivir 
e facer vivir o sandinismo.

El Salvador e Guatemala, eran fariña 
doutro costal, as dificultades eran moitas 
comparadas con Nicaragua. Non tanto na 
pobreza, como na aplicación das políticas 
contrainsurxentes coas que os respectivos 
gobernos pretendían aniquilar as orga-
nizacións insurxentes e coutar os pobos: 
poboación refuxiada nos países frontei-
rizos, desprazada internamente, vivindo 
en zonas de conflito militar permanente, 
xente, vilas, aldeas e barrios continuamente 
atacados polas forzas militares e paramili-
tares. Prácticas represivas brutais e desapia-
dadas. Aí tratábase non só do mantemento 
da vida a nivel material, senón de defender 
o dereito á vida física. Entrepobos estivo 
ao lado das organizacións de DDHH; nos 
campamentos de refuxiados, coas comu-
nidades en resistencia e as poboacións 
de desprazados internos. As poboacións 
indíxenas guatemaltecas, obxectivo prio-
ritario da represión e obxectivo de exter-
minio planificado, de xenocidio, formaron 
parte fundamental da nosa tarefa. Incur-
sionar na memoria histórica da xente para 
identificar culpabilidades, restaurar a ver-
dade e restablecer a dignidade de xentes e 
pobos foi e segue a ser un longo proceso no 
exercicio dos dereitos. 

Pero, as esperadas revolucións populares 
non prosperaron e a que o lograra, decaeu, 
fundiuse. O sandinismo «oficial» trans-
grediuse a si mesmo e deixounos orfos de 
modelo revolucionario. Tamén se derrubou 
o muro de Berlín e con el todo o Leste. Non 
é que o «socialismo real», fora un referen-
te para a corrente solidaria que encarnába-
mos, a revolución centroamericana, entre 
outras cousas, creou tamén as expectativas 
de que «outro socialismo era posible». Pero 

as consecuencias xeoestratéxicas que aca-
rrearía a caída do Muro foron moito máis 
profundas do que calculábamos. Acabouse 
o mundo bipolar e a globalización neolibe-
ral impúxose sen máis atrancos. Así, a dita-
dura capitalista travestiuse de democracia 
procedimental urbi et orbe: os procesos de 
paz salvadoreño e guatemalteco, que nin 
sequera lograran a «pacificación» (en Gua-
temala e El Salvador a violencia actual cobra 
máis vítimas que durante o conflito armado) 
enterraron ilusións e botaron por terra as 
expectativas creadas en anos de loita. Derro-
touse a esperanza. Todas as xentes solidarias 
sufrimos a nosa dose de fracaso. Estabamos 
nos 90...

E mentres a inequidade, a pobreza, as 
políticas neoliberais se facían donas de 
Centroamérica, acá os orzamentos públi-
cos para cooperación ao desenvolvemen-
to iniciaban a súa época dourada, iso si, de 
curta vida. Isto permitiunos a apertura a 
Chiapas, Cuba, Perú, Ecuador, Marrocos, a 
colaboración co MST..., duplicar esforzos na 
restitución económica e aunar novos lazos 
con outras xentes, organizacións, rebeldías 
e propostas. 

Dende o inicio soubemos que, para un 
bo acompañamento no camiño da emanci-
pación e a mellora de vida das nosas xentes, 
era necesario algo máis que os esforzos que 
puidéramos realizar dende as nosas organi-
zacións, era mester «... desenvolver a capa-
cidade de incidir, de presionar efectivamente 
as instancias gubernamentais para que esta-
blezan relacións políticas e acordos econó-
micos na liña de romper o inxusto sistema 
de intercambios desiguais». E como se fai 
camiño ao andar, andamos loitando contra 
a débeda externa ilexítima e a inxusta débe-
da social; polo dereito á terra, a unha vida 
sa, á educación e a cultura, pola emancipa-
ción das mulleres...a restitución da verdade 
a partir da recuperación da memoria histó-
rica, polo dereito a exercer todos os dereitos 
habidos e por haber (como o dereito á «feli-
cidade» tal como defende hoxe o presidente 
Múgica ou o dereito ao «goce» como reco-
ñece a constitución ecuatoriana). Durante o 
traxecto aliámonos con organizacións irmás 
do noso contorno de resistencia, para gañar 
en forza e en capacidade de incidencia, prin-
cipio de actuación que seguimos manten-
do. Coherencia, dixemos, hai que predicar 
co exemplo, por iso fixemos da austerida-
de no noso quefacer cotidián un signo de 
identidade.
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Pese a todos e pese a todo, entre pobos 
e entre xentes fomos avanzando. Así men-
tres Centroamérica rexurdía das súas derro-
tas, os movementos populares, indíxenas 
e campesiños de Ecuador e Perú e outros 
países, aportábannos novas enseñanzas, 
novos retos e evidenciaban outras alterna-

tivas ao desenvolvemento. Alternativas que 
non comportaran a destrución de culturas e 
esixiran sacrificios de sufrimento no nome 
do «progreso», como si esixen e demandan, 
por exemplo, as multinacionais extracti-
vas que compran fame e necesidades bási-
cas a conta dos seus territorios ancestrais 
e os seus dereitos universais. Alternativas 
enfrontadas á mercantilización da terra e da 
auga. Propostas baseadas na soberanía ali-
mentaria, a defensa do territorio e a xestión 
e protección dos bens naturais. Posiciona-
mento claro e efectivo sobre o trascendental 
papel das mulleres como suxeitos transfor-
madores. 

Disentir, resistir, incidir... Sentir que 
algo non nos gusta, saber e definir por que 
non nos gusta e facer para cambiar. Velaí 
un proceso que ameritou adentrarse na 
complexidade dunha auténtica educación 
transformadora capaz de espir a realidade, 
identificar novos valores e construír proce-
sos de transformación, do concreto ao glo-
bal, do próximo ao máis distante. Hoxe a 
globalización económica pónnolo fácil, o 

mundo global, máis interrelacionado e inter-
dependente ca nunca, puxo as cousas no seu 
sitio: o mundo é un e unha tamén a huma-
nidade. Así as cousas, Vivir Ben se convér-
tese nun dereito universal. Porque a codicia 
e a avaricia das poucas xentes poderosas, no 
acadan aniquilar a determinación dos moi-
tos homes e mulleres que tercamente cami-
ñamos detrás da liberdade, a dignidade e a 
felicidade universal. 

Quédanos moito por percorrer. E pouco 
espazo para trasladar todo o feito ata o 
momento, os nomes desas organizacións 
amigas, as plataformas compartidas, os 
proxectos realizados, os soños arrolados, os 
éxitos colectivamente acadados e, por que 
negalo, tamén os erros cometidos. 

Pero si hai espazo abondo para afirmar 
que partimos da xenerosidad duns colecti-
vos que forxaron a súa solidaridad coa calor 
da loita. Colectivos, as Organizacións Terri-
toriais actuais, que militan con tesón, con 
capacidade de seguir aprendendo e situán-
dose sempre no risco –nunca na comodida-
de–, sabendo que o risco obriga, empuxa e 
afirma. A elas debe Entrepobos a súa longa 
vida. Tamén a ese outro colectivo que com-
pón a Secretaria Técnica impregnados da 
disidencia identificada, da resistencia alter-
nativa e da incidencia trasformadora que 
caracteriza a Entrepobos. 

E, como non, lembrar as xentes que, ano 
tras ano, renovan o seu compromiso con 
Entrepobos, que mediante o seu apoio 
económico garántenos a independenza 
da que sempre fixemos un principio e que 
nos posibilita a liberdade de pensamento 
e acción. 

Son tempos duros para a cooperación. 
Sabémolo e diso trataremos noutros espa-
zos. Pero para a solidariedade pobo a pobo 
fóra e dentro das propias fronteiras non 
hai malos tempos. Dende calquera beira 
se poden abordar e combater as causas da 
desigualdade e da inequidade, da inxustiza 
e a opresión. As xentes de Entrepobos non 
claudicamos e, sen ánimo de vangloriar-
nos, asemblea anual tras asemblea anual, 
reafirmámonos na coherencia e fidelida-
de con esa solidariedade pobo a pobo que, 
iso si, nos quita o sono pola complexidade 
de transformar ese sistema desalmado de 
dominio, o capitalista. Pero, aínda temos 
moita enerxía, convicción non nos falta e 
boas compañías para compartir o traxec-
to tampouco. Entón... por que temer o día 
de mañá? n
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ENTREPOBOS 25 ANOS

A colectividade como resistencia
Bea Huber – Colectivo de Mulleres de Matagalpa

Aproveitamos a oportunidade da invitación 
de Entrepobos para o seu 25 aniversario de 
escribir algo sobre o tema da solidariedade 
e exhortar a algunhas reflexións.

Como Colectivo de mulleres de Matagal-
pa, Nicaragua, somos unha das chamadas 
«contrapartes» de Entrepobos. Falaremos 
dende esta perspectiva dunha organización 
do sur, dende un grupo de mulleres diversas 
en idade, raíces culturais, opcións sexuais…, 
que traballamos con outras mulleres diver-
sas, do campo, da cidade, a maioría empo-
brecidas, a veces demasiado pobres para 
aguantar, nenas, anciás, analfabetas, estu-
dantes…, para cambiar as relacións inxus-
tas que impregnan a noesa vida. Falaremos 
dende a nosa experiencia construíndo 
«colectividade» como «Colectivo», como 
nos nomeamos dende hai 25 anos. Non será 
casualidade que teñamos a mesma idade ca 
Entrepobos, porque compartimos raíces na 
historia, na identidade, na loita. 

Nestes tempos de capitalismo neoliberal 
globalizado que filtrou o consumo indivi-
dual e a explotación de todo e de case todos 
ata os corazóns e os soños das persoas sen 
posibilidade adquisitiva, vivimos o ser grupo, 
como resistencia. Porque seguimos partindo 
da necesidade de outras, para poder ser unha 
mesma. Non a confundirse coa dependencia 
doutras persoas, senón dende uhna reinter-
pretación da frase de Freire «ninguén é se se 
prohíbe que outras sexan». Na nosa expe-
riencia de traballar con mulleres do cons-
tante esforzo de crear grupo, organización, 
vemos que na imaxe da mirada de outra é 
onde pode tomar conciencia sobre si mesma. 
No caso das mulleres é dobremente trans-
gresor xa que a nosa mirada interioriza-
da cara a nós mesmas é a dun ser de menos 
importancia, xa que o modelo predominan-
te é o masculino. E con esta ollada estamos 
afeitas a vernos entre nós, dende el despre-
zo, a rivalidade, a desvalorización. Cambiar 
esta mirada entre nós é cambiar as relacións, 
é cambiar a sociedade. 

Moitas organizacións do sur facemos o 
mesmo, en relación ás actividades e obxec-
tivos que nos propoñemos. Pero … facémo-
lo dende este lugar de colectividade, dende 
este intento de construción colectiva hori-
zontal, ou reproducimos nas nosas formas 

os mesmos esquemas de poder, as mesmas 
relacións aínda que o noso discurso poida 
ser moi revolucionario? 

En relación á cooperación, como se vén 
chamando nos últimos tempos, preguntá-
monos: que relacións se constrúen?, Con 
que mirada nos vemos ?, Dende que nece-
sidades se constrúen estas relacións?, Como 
construír relacións onde intermedia o diñei-
ro?, Que rol lle damos a este diñeiro? 

Un efecto da «crise» foi que a xente se 
preguntou qué é realmente importante. Sen-
timos un maior achegamento con Entre-
pobos porque aposta por unha relación 
baseada no compromiso político.

Por colectivo non entendemos a suma dos 
aportes de cada individuo, como promoven 
as técnicas de traballo en equipo das empre-
sas e a literatura de autoaxuda, senón o que 
se crea e se constrúe a partir dos vínculos 
e das relacións no grupo. É o terceiro que 
xurde do encontro entre persoas e que per-
tence a todas. Como Colectivo apostamos 
por construír relacións, porque é nelas onde 
se manifesta a desigualdade que logo se con-
verte en inxustiza. Queremos construír rela-
cións de respecto, como un tecido, unha rede 
forte, que aguanta conflitos, sostén e nútre-
se da diversidade e que tamén nos protexe 
fronte ás agresións que seguimos a vivir. 

Como construír este tipo de relacións 
entre o norte e o sur? Como construír colec-
tivamente cando as relacións están determi-
nadas por contestar formularios absurdos 
de proxectos de cooperación? 

Podemos conectarnos como persoas, orga-
nización, porque nos recoñecemos rapida-
mente na concordancia dos obxectivos. Pero 
crear vínculos necesita tempo, dedicación 
para descubrirse, sentir as diferencias, transi-
tar conflitos, etc. Actualmente un dos recur-
sos máis explotados e con máis demanda 
para ser recuperado é o tempo. Neste con-
texto, que tempo lle dedicamos ás relacións 
norte –sur? Como resistimos os tempos 
impostos polos mecanismos da coopera-
ción? Como defender e construír tempos 
de relación, tempos para compartir? 

Dende Nicaragua felicitamos a Entrepo-
bos polo seu aniversario e que sigamos nesta 
aventura de seguir construíndo colectiva-
mente un mundo máis xusto. n
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ENTREPOBOS 25 ANOS

A solidariedade, máis necesaria 
ca nunca

Natalia Atz e Juan Carlos Contreras
Asociación Para a Promoción e O Desenvolvemento da Comunidade CEIBA

Estamos certos e conscientes da grave situa-
ción que actualmente se está dando cos pro-
gramas de cooperación a nivel internacional 
e apoio de parte dos países que coopera-
ron cos nosos países, somos testemuñas dos 
grandes esforzos que moitas organización, 
entre elas Entrepobos, están realizando para 
poder continuar cos seus importantes pro-
gramas para lograr un mundo diferente e 
unha vida digna para todas e todos dos que 
historicamente foron excluídos e excluídas. 

Estamos convencidos de que Entrepobos 
logrará saír adiante nesta situación de cri-
se, porque a nosa loita e convicción non de-
penden soamente dos fondos de cooperación 
internacional, senón tamén do noso compro-
miso coa sociedade, as nosas loitas son pro-
fundas, para cambios e transformación das 
realidades actuais, como o son as inxustizas 

e desigualdades que se viven no noso país, 
temos visto os constantes procesos e creati-
vidade de pensamentos para trazar camiños 
e continuar os procesos de loita en defensa 
da vida e os dereitos humanos, dereitos co-
lectivos e a construción do ben vivir. Para 
dese xeito ir superando os obstáculos e difi-
cultades que se atopan no camiño.

Consideramos que o acompañamento 
de Entrepobos é e seguirá a ser importan-
te e valioso nas loitas que se están dando en 
Abda Yala, a través das diferentes accións: 

Manter comunicación constante coas • 
nosas organizacións, que permita des-
envolver accións de denuncia a nivel 
internacional das violacións dos dereitos 
humanos, que ocorren no noso país e da 
criminalización do movemento social que 
está loitando por unha vida digna.

Durante máis de vinte e cinco anos, tanto CEIBA como outras organizacións sociais, así 
como as comunidades rurais da nosa Guatemala, recibimos por parte de ENTREPOBOS 
identificación cos procesos que se están impulsando en Abda Yala e que se expresou 
no impulso da soberanía alimentaria, a defensa do territorio e a defensa dos dereitos 
humanos da xente historicamente excluída e actualmente criminalizada no noso país.

Defensa do territorio en San Juan Sacatepequez (Guatemala)
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Intercambio de información, investiga-• 
cións e procesos que se están levando en 
defensa da vida en Abda Yala e que poden 
aportar ás loitas do movemento social.
Intercambiar experiencias de loitas que se • 
están librando noutras rexións en defensa 
da nai terra, dos territorios, da Soberanía 
Alimentaria e dos dereitos humanos para 
fortalecer as nosas propostas.
Xestionar e referir a persoas que queiran • 
aportar o seu compromiso e a súa acción 

aos procesos de loita pola vida, colaboran-
do e involucrándose a medio e longo prazo 
na acción de organizacións como CEIBA.
Apoiar a xestión de fondos para estes • 
procesos a través de accións como: dar 
referencias das nosas organizacións con 
entidades de cooperación, apoio á orga-
nización de xiras de xestión ou de denun-
cias, manter comunicación e coordinación 
permanente para darlle seguemento á nosa 
cooperación mutua en diferentes temas.

Continuar co seu papel fundamental de • 
ser críticos diante do modelo económico 
actual que se está impulsando no mundo e 
que nese marco se desenvolvan campañas 
que nos vinculen e relacionen con outras 
organizacións e redes que levan procesos 
similares e comparten as nosas loitas.
Posicionar temas sensibles en América • 
Latina tales como soberanía alimentaria, 
defensa do territorio, o ben vivir e derei-
tos humanos nas políticas públicas no país 

sede de ENTREPOBOS e non renun-
ciar a incidir tamén nas políticas públicas 
europeas vinculadas co noso país.
Reiterándolles o noso saúdo afectuoso, 

desexándolles moitos éxitos nas súas accións 
diarias, cunha forte aperta solidaria, felici-
tamos a ENTREPOBOS nos seus vinte e 
cinco anos de loita e cooperación mutua con 
organizacións de Abda Yala. 

Fraternalmente. n

AXÚDANOS A INCORPORAR A ENTREPOBOS NOVAS SOCIAS E SOCIOS
ASÓCIATE E COLABORA ACTIVAMENTE Boletín de subscrición na contraportada

Necesitamos o teu apoio para medrar  e seguir garantindo a nosa acción solidaria
con AUTONOMÍA e INDEPENDENCIA
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25 anos non son nada

Entrepobos e outras cinco organizacións compartimos o espazo Àgora Nord Sud, creado 
a principios do milenio. Aos que aínda non estabamos alí, cóntannos os máis vellos do 
lugar que a necesidade de unirse e dar unha resposta ás primeiras acometidas contra a 
cooperación ao desenvolvemento, recomendaron xuntar e artellar forzas. 

Dez anos despois aquí estamos, vendo 
como o que se pensaba que era unha políti-
ca pública solidamente alicerzada, non resis-
tiu o furacán da crise. O máis triste é que 
seguramente nin sequera existe unha estra-
texia de acoso e derribo por parte dos par-
tidos políticos e os grupos de interese que 
nunca creron na cooperación internacional. 
Na súa desidia e incompetencia, xunto coa 
nosa incapacidade de interpelar á socieda-
de, traduciuse no colapso da cooperación. 
Esperemos que sexa só iso e que o interna-
cionalismo que subxace, precede e debería 
explicala, siga adiante como unha caracterís-
tica distintiva da nosa sociedade, como un 
valor fundamental da nosa cultura política 
e cidadá. Porque de non facelo, entóns si 
que estariamosdi ante dun problema real-
mente grave.

As organizacións do movemento inter-
nacionalista (OMI) –quede aí a propos-
ta de cambio de nome para esta etapa que 
se abre, o de ONG xa no dá máis de sí– 
deberiamos ter claro «de que vai a man» 
a partir de agora mesmo. Pasou o tempo 
de organizarnos para xestionar orzamen-
tos importantes de axuda ao desenvolve-
mento. Acabou a época de facerlle as beiras 
ás administracións para sacar unha tallada 
máis grande do pastel orzamentario. Non 
se trata de renunciar ao moito e ben feito 
con tantas organizacións doutros lugares, 
en tantas loitas, senón de entender que o 
noso papel debe ser agora fundamental-
mente político, se é que algunha vez deixou 
de selo. Aí tamén tocará establecer unha 
separación con aquelas organizacións, moi 
respectables a maioría, que prefiran quedar 
no seu papel de executoras do orzamento 
de AOD das diferentes administracións. 
As OMI temos por diante unha tarefa 
complexa e ingrata, que se vende mal a un 
público en xeral aínda moi despolitizado e 
descrido, que non casa nunca coa Respon-
sabilidade Social Corporativa, e que só se 

fai dende a independencia política e econó-
mica: darlle a dimensión e a conexión inter-
nacional ás loitas que finalmente chegaron 
ata a nosa porta. 

A loita pola vivenda, pola alimentación, 
pola educación, pola enerxía e por case 
todo, non é unha partida illada que xoga-
mos na casa; hoxe máis ca nunca forman 
parte dun todo con derivadas en cada rea-
lidade local. Pasamos 25 anos apoiando a 
outras compañeiras e compañieros noutros 
lugares do mundo, facéndolles ver que as 
causas dos seus problemas non se circuns-
cribían á súa aldea ou cudade; traendo a 
defensores de dereitos humanos a Parla-
mentos e Congresos, a falar con perio-
distas e políticos para internacionalizar a 
súa loita e o seu nome, protexéndoos un 
pouco máis. As OMI, as nosas organiza-
cións, deben aportar agora moito máis acti-
vamente esa visión e traballar ese elemento, 
porque o risco de ombliguización da nosa 
sociedade e práctica política pode facernos 
perder o norte, se se me permite o xogo de 
palabras, sacándonos de contexto e perden-
do a perspectiva nos conflitos polos que a 
xente saíu á rúa. 

E nese contexto, debemos potenciar dúas 
cousas: esquecer a construción das nosas 
‘marcas’, apostando polas alianzas amplas e 
traballar polas causas comúns, non por eses 
«nichos de mercado» que nos dixeron que 
temos e que case nos sirven realmente de 
tumba en tanto que estruturas útiles para o 
activismo social. AGORANS ten tanto ou 
máis sentido que cando naceu: se a súa causa 
foi defender unha política pública de coope-
ración democrática, de calidade e cun sen-
tido transformador, quizais agora teñamos 
por diante o reto de que todas as nosas polí-
ticas públicas se poñan en fase e se orienten 
ao ben común e á construción de dereitos 
en todo o mundo. 

Que pasen os próximos vinte e cinco anos, 
por favor! n

Miquel Carrillo – Enxeñería Sen fronteiras e Àgora Nord-Sud
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Temos sentido?

En 25 anos a situación cambiou considerablemente e, noutros 25, é previsible que o faga 
aínda máis. Espero que no futuro a burocracia a leven androides espelidos, pero aquí 
quero referirme só á nosa crise existencial actual. Neste contexto a pregunta relevante 
para a vixencia das nosas organizacións é: aínda acubillan o sentido emancipador e 
a oportunidade que nos levaron a crealas e/ou a formar parte delas como membros 
activos/as? Dende o meu punto de vista, hai 3 cambios fundamentais que nos sitúan 
nunha forte crise existencial. Pero que, á vez, son oportunidades.

O primeiro cambio é interno e metabóli-
co. As estruturas asalariadas extínguense 
pola eliminación do financiamento público 
con orixe nos países de Sudamérica Euro-
pa. Os gobernos, como o catalán ou o espa-
ñol, ampáranse na crise e nun pensamento 
parasito que apunta que «primeiro os de 
aquí» (El País, 2012). Moitas organizacións 
medianas ven próximo o final da súa viabi-
lidade financeira cara a 2015 aproximada-
mente, excepto aquelas que teñen acceso a 
fontes internacionais como os europeos, ou 
aquelas que teñen certo apoio económico do 
seus/ súas socios/as. Algunhas teñen tenta-
cións empresariais, outras reconverteranse 
en movemento social, en plataforma ou rede. 
Pero unha boa parte desaparecerá como tal.

O segundo, máis importante, é a xeogra-
fía do problema. As fronteiras son semi-po-
rosas e non poden conter certos fenómenos 

transnacionais. O resultado das emisións 
asimétricas de gases de efecto invernadoiro 
ou a destrución dos sumidoiros de carbono 
provocados por élites locais e importadores 
sen escrúpulos; a avidez pola enerxía, por 
minerais, polo aceite de palma, pola pesca 
e por certas materias primas de certos con-
sumidores globais como China, Occidente 
ou as novas clases consumidoras latinoa-
mericanas e asiáticas, o control das redes da 
tecnosfera dende as axencias de intelixen-
cia de determinados países; son fenómenos 
que son imposibles de controlar dende os 
Estados. 

Por iso traspasan as fronteiras e producen 
novas dinámicas globais que, entre outras 
consecuencias, están provocando a creación 
dunha dispersión xeográfica tanto de novos 
enriquecidos como de novos empobrecidos 
moi diferente ao concepto Norte-Sur ao 

David Llistar
Observatorio da Débeda na Globalización, Àgora Nord-Sud (@ superllisti)

Marcha contra a violencia cara as mulleres.Tánxer
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que se agarra o sector do desenvolvemen-
to. Actualmente hai máis consumidores en 
China e India que en toda a UE (World-
watch Institute, 2004). Novas categorías son 
necesarias para ver onde están as desigual-
dades e onde non están: clase consumido-
ra global, Norte e Sur Global dispersas e 
solapadas dentro dos Estados, en lugar do 
«nacionalismo metodolóxico» ao que se 
refire Ulrich Bech cando critica a manei-
ra de ver o mundo en función de países e 
non de grupos sociais (Beck, 2004). Ou o 
que propoño dende a visión da anticoope-
ración, unha globalización entendida como 
unha suma de grupos de interese (algúns 
locais, outros transnacionais) interferindo 
uns sobre outros (Llistar, 2009).

O terceiro son as novas formas de inxusti-
za global. Por un lado unha crise global con 
centro nos países occidentais que xustifica a 
aplicación da terapia de Shock en Occiden-
te, con categorías similares ás aplicadas nos 
países periféricos coa aplicación do Con-
senso de Washington durante os 80, os 90 e 
parte dos 2000 (González Sarro, 2013). Por 
outro lado, as actividades financeiras chegan 
a novas fronteiras como o clima, a conserva-
ción da biodiversidad, a saúde ou as infra-
estruturas. Boa parte do músculo financeiro 
que impulsa a economía, ademais da súa ten-
dencia a xerar relacións baseadas na débeda 
(Graeber, 2010), móvese fóra do control dos 
Estados, na chamada banca oculta (Hildyard 
te al., 2008), que ten sido fortemente sinala-
da polos movementos de indignado/as a nivel 
global. Finalmente, a economía financeira tira 
da economía biofísica, explota novamente ás 
mulleres e ós pobos máis vulnerables e crea 
unha sobrecarga ambiental que, dado o con-
tinxente de crecemento exponencial de con-
sumo, está provocando un estrés ecolóxico 
que ten repercusións globais suicidas que se 
chaman colapso. Nun escenario próximo no 
que se superaron os tempos de hidrocarbu-
ros e minerais baratos (en particular petróleo 
e uranio), as opcións son o colapso global, 
o ecofascismo dirixido a acaparar territorios 
alleos para asegurar modelos de vida invia-
bles, ou unha transición urxente cara a mode-
los baseados   nun decrecemento socialmente 
sustentable (Martínez-Alier, 2008).

Por todo isto, algunhas organizacións 
como Entrepobos, ou como as que forma-
mos parte de Àgora Nord-Sud, hibridamos 
a nosa actuación. É dicir, relocalizamos unha 
parte importante das nosas actuacións sobre 
países do Norte, tanto enfrontando politica-

mente aos lobbies da anticooperación, como 
recoñecendo as súas vítimas, e reforzando as 
resistencias e as alternativas entre nós, á vez 
que mantemos un pé no Sur e tentamos crear 
un marco conceptual de interconexión global 
de realidades, no sentido da epistemoloxía do 
Sur á que se refería (Sousa Santos, 2009).

Non hai visión máis privilexiada do mundo 
que a que temos as organizacións que pode-
mos beber de diferentes mundos e realidades. 
Por iso a nosa función na resignificación do 
mundo, nun momento de crise global e de 
resonancia global dos intereses mesquiños 
particulares en forma de «mercados inter-
nacionais» (intereses nacionais e dereito ao 
crecemento vía desposesión) require a nosa 
máxima astucia. 

O mundo non pode perder a voz, o tes-
temuño e a presión de Entrepobos nin das 
súas organizacións irmás, neste momento de 
bifurcacións.

Beck, U. (2004). • Poder y contrapoder en 
la era global: la nueva economía política 
mundial (Vol. 124). Editorial Paidós.
Glez. Sarro, I. (2013). • Impactos de la 
«década perdida» en América Latina 
¿Una lección para los países periféricos 
de la Unión Europea? Reexaminando 
el modelo «neoliberal». Recuperado de 
http://www.ielat.es/inicio/repositorio/
PD_8_Gonzalez_Sarro.pdf
Graeber, D. (2010). • Debt: The First 5,000 
Years. Melville House Pub.
Halweil, B., Mastny, L., Assadourian, E., • 
& Starke, L. (2004). State of the World, 
2004: A Worldwatch Institute Report on 
Progress Toward a Sustainable Society. 
WW Norton & Company. 
Hildyard, N., Sexton, S., Moody, R., Tri-• 
carico, A., Wiertsema, W., Singh, K., … 
Wilks, A. (2008). A (Crumbling) Wall of 
Money Financial Bricolage. 
Martínez-Alier, J. (2008). • Decrecimiento 
sostenible: París, abril de 2008. Ecología 
política, (35), 51-58.
Llistar, D. (2009). • Anticooperación. 
Interferencias Norte-Sur.  Barcelo-
na: ODG-TNI-EeA-Icària Ed. País, E. 
(2012, 29 juny). Colapso en la coope-
ración catalana. El País. Recuperado de 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/
catalunya/1340913534_460809.html
Santos, B. de S. (2009). Una epistemología • 
del Sur. La reinvención del conocimien-
to y la emancipación social. México: Siglo 
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Crise global: a hora  
do internacionalismo*

Din que son malos tempos para a solidariedade internacional; que en épocas de crise hai 
que preocuparse primeiro «polo noso». Dino os gobernos, os medios de comunicación e 
mesmo parte da nosa xente máis achegada. Pero… que é «o noso»? A era da cantidade 
de información é tamén a do desartellamento sistemático do pensamento, a ética e as 
resistencias. 

Este é o mundo no que vivimos
Afixémonos a que un por cento da poboación 
acumule máis do 40 % da riqueza, a que a 
consecuencia da fame morran máis de 37.000 
persoas cada día, a que aumente día a día o 
que se ten denominado a humani dade exce-
dente, a que o 20 % dos seres humanos 
(incluído o noso deprimido país) consuma 
o 80 % dos bens naturais e se especule con 
eles na Bolsa mentres se esgotan progresiva-
mente. O mercantilismo coloniza os lugares 
ata agora máis inexplorados, dende o Yasuní 
ou o Ártico, ata as nosas máis íntimas con-
versas.

Este verán en Oriente Medio soaron 
novos tambores de guerra. EE.UU. segue 
a súa folla de ruta para controlar todos os 
puntos estratéxicos do petróleo e xoga á 
Guerra Fría con Rusia. 

China mantén un discreto segundo plano 
mentres tenta calmar a súa sede noutras 
rexións: o Goberno ecuatoriano anuncia 
a decisión de explotar os xacementos da 
reserva amazónica do Yasuní; desenterrar o 
petróleo e enterrar a proposta máis emble-
mática de responsabilidade socio-ambiental 
da última década.

O primeiro ministro do Xapón olímpi-
co cre necesario «educar» a súa poboación 
sobre a necesidade de retomar a enerxía ató-
mica, cando aínda están tratando vanamente, 
de deter a debacle radioactiva de Fukushi-
ma e as sondaxes amosan máis dun 70 % 
de rexeitamento. Aínda que a comunidade 
científica confirma as peores hipóteses sobre 
a celeridade e irreversibilidade do cambio 
climático, a Unión Europea proponse supe-
ditar «a sustentabilidade á competitividade». 
No Reino Unido David Cameron pide máis 
apoio público para desenvolver a técnica da 

fractura hidráulica para extraer gas: é a única 
solución, di, para reducir a factura enerxéti-
ca. No Estado español o Goberno outorgou 
ás compañías eléctricas a patente do Sol: se 

queremos captar a súa enerxía, haberá que 
pagar unha taxa ou facer fronte a multas 
millonarias. 

A malnutrición infantil entra como unha 
convidada impertinente na axenda política 
donoso país. Case un terzo da poboación 
está en situación de precariedade e o FMI 
recoméndanos que se rebaixen os soldos 
nun dez por cento. Obxectivo: converternos 
no lowcost laboral de Europa.A pesar diso, 
unha multitude de persoas en pateras cruzan 
o estreito de Xibraltar arriscando a vida, tra-
tando de chegar a este «Sur do Norte».

Álex Guillamón – Entrepobos

* Publicado na revista Pueblos, nº 59, novembre 2013. Monografia de Cooperación.

 Comunidades de Cajamarca contra a mineiría (Perú)
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Quene como manda no planeta Terra?
Efectivamente, os que gobernan non nos 
representan. Xa hai tempo que escapan ao 
ben común os acontecementos que xera-
mos no planeta e os mecanismos que per-
mitirían correxir o rumbo, permanecen 
concienciudamente desactivados.O mando 
da nave tomárono ouns enxendros axigan-
tados durante varias décadas a base de cre-
centes beneficios económicos: as empresas 
transnacionais e as financeiras.

Xano 2003, o documental La Corporación 
os describía graficamente como «entes de 
conduta psicópata». Estes organismos anti-
sociais, estes deuses do século XXI que non 
deixan de esixir «sacrificios humanos», care-
cen dalgunhas das nosas capacidades básicas 
como a compaixón, a ética do ben común, 
a responsabilidade xeracional, etc. Como 
máximo, logran esbozar unha torpe imita-
ción mediante as campañas de publicidade 
e iso que chaman «Responsabilidade Social 
Corporativa». 

Agochan o seu diñeiro en paraísos fiscais 
e os seus rostros baixo denominacións críp-
ticas como os mercados ou a banca oculta. 
Pero os seus nomes humanos (case todos de 
homes) están nas listaxes de convidados de 
Davos (Suiza), Boao (China), o Club Bilder-
berg o una Bolsa, onde se especula coa fame 
e as materias básicas. É unha finísima capa da 
humanidade que se enraíza a través de virrei-
natos de elites económicas e políticas. A súa 
hexemonía ideolóxica e cultural apóiase nunha 
combinación entre a moderna promesa do 
consumo, o ancestral mandato de submisión 
ao poder e o vello conto de que o ben común 
depende das sobras do beneficio privado.

Máis preocupante aínda que a vaga de 
recortes de dereitos que estamos a sufrir 

nestes tempos, é a imposición de relatos, 
mitos, ideoloxías e políticas sobre a supos-
ta saída da crise. Ao 90 e pico por cento da 
poboación parece que só nos queda sufrir 
ou aplaudir as alzas ou perdas da Bolsa, 
da prima de risco, das fazañas das «nosas» 
transnacionais, da Marca España, ou do cre-
cemento do PIB, como vitorias ou derro-
tas do «noso equipo». Este encadeamento 
ideolóxico da nosa sorte á dos «amos», é, 
sen dúbida, o obstáculo máis importante 
para saír realmente da histórica crise multi-
dimensional á que nos enfrontamos.

Pero este é un reflexo dun encadeamen-
to máis material: na época da produción e 
do consumo globalizado, dun «desenvol-
vemento económico» construído sobre 
as ruínas físicas e morais de dúas Guerras 
Mundiais, hai contadísima xente que «pro-
duza» (término discutible) o que necesita 
para a súa subsistencia; xa non falamos de 
persoas,senón de colectivos, rexión se paí-
ses enteiros. Cada vez hai menos xente que 
«produce» e quen o fai, é de xeito cada vez 
máis deslocalizado, segmentado e especí-
fico dentro da grande cadea global, unica-
mente controlada polos que levan o mando 
da nave.

Para satisfacer a maioría das nosas «nece-
sidades» compramos todo a os deus es con 
diñeiro que tamén controlan eles. Ese diñei-
ro, do que dependemos, é a cadea invisible 
que suxeita material e ideoloxicamente o 
noso ingrato destino ao do crecemento do 
PIB ou a o imposible pagamento da débeda.

No faltan razóns para o pesimismo, o 
que falta é tempo. A ninguén se lle escapa a 
dificultade e magnitude desta tarefa contra-
hexemónica do sí podemos e de retomar o 
rumbo da nave do ben común. Non sabe-

 Brasil: Mobilización de mulleres en defensa da terra
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mos con detalle oc amiño, pero si que empe-
za cos primeiros pasos. 

Pese a que os poderes mediáticos non nolo 
contan, miles de persoas e colectivos xa están 
ensaiando formas inclusivas de emancipación 
e transición en diferentes ámbitos, «localida-
des» e culturas. Haberá que necesitar menos 
e producilo máis social, responsable e local-
mente. Haberá que tecer a organización, a 
mobilización e todo tipo de procesos, alian-
zas e movementos, sociais e políticos que 
permitan zafarnos desa hexemonía parali-
zante. Haberá que saber artellar o que foi 
tan concienciudamente desartellado, xa que 
nada se logrará de maneira illada.

Internacionalismo contra a crise 
global, aquí e agora
Entre as organizacións sociais que levamos 
anos traballando na solidariedade interna-
cional tamén abunda o pesimismo, o descon-
certo e o temor diante dun futuro incerto. 
Atopámonos fronte a retos que cuestio-
nan o que foi a nosa existencia ata agora. O 
«ecosistema» no que aprendéramos a des-
empeñarnos e a atopar oportunidades para 
a cooperación solidaria coas organizacións 
do Sur minguou de súpeto co desmantela-
mento das políticas de cooperación.

Pero o que ese contexto non cuestiona, 
son os motivos e obxectivos polos que xur-
dimos e polos que temos traballado duran-
te todos estes anos. Digan o que digan, a 
loita fronte a esta crise global demanda máis 
ca nunca unha actitude internacionalista, 
entendida como unha análise, unha praxe e 
unha ética emancipadora global/local.

Non podemos quedar soamente na críti-
ca aos recortes, nin na saudade daquel pasa-
do que nos conduciu á crise actual. Haberá 
que seguir reivindicando, pero cara a novas 
políticas de cooperación solidaria que com-
porten un compromiso real e coherente de 
inserción responsable da nosa sociedade 
neste planeta: unha política de cooperación 
internacional para o ben común.

Estamos nun deses momentos no que as 
inercias e o traballo centrado na supervi-
vencia a curto prazo, poden ir en detrimen-
to dos obxectivos realmente estratéxicos 
como aportar a perspectiva da solidarieda-
de internacionalista aos movementos e pro-
cesos emancipadores que xorden e xurdirán 
na nosa sociedade.

Será complicado que sobreviva o cúmulo 
de experiencias colectivas das nosas orga-
nizacións sen transformar as súas estrutu-

ras tal como foron ata agora e sen afastarse 
da «síndrome ONGD», desmarcándose de 
entidades e dinámicas que pouco ou nada 
teñen que ver coas nosas. Por separado, 
ningunha das organizacións actuais está en 
condicións de proporse sequera, ser unha 
referencia para este reto. Para iso deberían 
difuminarse, non só as paredes que separan 
as organizacións que traballamos nesta pers-
pectiva solidaria, senón tamén, as que nos 
separan do resto de movementos cidadáns. 
Necesitaríase que, sen menoscabo de diná-
micas e obxectivos particulares, se formulen 
uns mínimos principios, obxectivos e arti-
culación estratéxica común.

É obvia a importancia de implicarse en, 
con, de e dende os procesos emancipadores 
na nosa realidade máis próxima: as mareas 
en defensa dos dereitos, os proxectos sociais 
alternativos, a defensa do territorio, etc. 
Pero na medida en que eses procesos vaian 
avanzando, farase máis evidente a relevan-
cia da solidariedade, a coordinación, o tra-
ballo en rede, a protección e a axuda mutua 
cos movementos de transformación doutras 
«localidades», tanto nas afastadas (países do 
Sur), como nas próximas (Europa e o Medi-
terráneo).

Ao mesmo tempo hai que ser conscientes 
de que, como xa vimos, na dimensión global 
sitúanse os axentes e as lóxicas das inxustizas 
e as crises ás que nos enfrontamos. Non son 
dúas realidades. Ambos planos forman parte 
dun mesmo e único mundo. Non se pode 
entender nin ver criticamente as causas do 
que sucede, nin as posibles alternativas, sen a 
capacidade de activar este dobre enfoque.

Non merece credibilidade a loita pola liber-
dade dixital, se esquecemos que se exerce a 
través duns aparatos con materiais extraídos 
a través de guerras, violacións e man de obra 
escrava, como sucede na RDC. Non é cri-
ble o apoio á loita polos dereitos sociais ou 
ambientais de comunidades noutros conti-
nentes, colaborando e unindo a nosa imaxe 
á das empresas-deuses que arrasan con eles 
ousen implicarnos nas loitas de aquí.

O internacionalismo entendido, entre 
outras cousas, como o compromiso herdado 
de todas as persoas, grupos e movementos, 
que ata hoxe desobedeceron e loitaron con-
tra as guerras, os colonialismos, as imposi-
cións patriarcais, a explotación, o racismo, 
a xenofobia, etc., é unha ética irrenuncia-
ble para encarar todo este traballo dende 
un sentido de responsabilidade, equidade e 
xustiza global. n

Haberá que 

saber artellar 

o que foi tan 

concienciudamente 

desartellado, xa  

que nada se  

logrará de  

maneira illada
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Confluencia dos movementos 
de renovación pedagóxica cos 
movementos sociais críticos*

Hai máis de dúas décadas comezaron a 
constituírse [...] colectivos de ensinantes 
preocupados pola transformación democrá-
tica da escola pública e por realizar prácticas 
pedagóxicas (que promoveran) un desen-

volvemento integral, autónomo, solidario e 
crítico. Estes colectivos foron madurando 
a súa identidade organizativa e de obxec-
tivos, baixo a denominación de Movemen-
tos de Renovación Pedagóxica (MRP), coa 
perspectiva da construción dun modelo de 
Escola Pública, democrática e laica: unha 
proposta global de trasformación educativa, 
con carácter pedagóxico e político, a través 
do contraste entre teoría-práctica, do des-
envolvemento dun pensamento práctico e 
mediante unha metodoloxía de traballo par-
ticipativa e cooperativa.

Os MRP xeraron espazos de reflexión, 
de intercambio e de investigación didáctica, 
[...] organizaron escolas de verán, (e) contri-

buíron a crear un clima de demanda educa-
tiva arredor da escola pública.

As persoas organizadas nos MRP, cons-
trúen autonomamente unha cultura peda-
góxica que entra en conflito coas formas de 
control social explícito e oculto sobre a escola 
(e) coa burocratización do traballo docente. 
Este proceso de construción tende necesa-
riamente a desbordar o marco estritamente 
pedagóxico, en cuxa problemática se orixina, 
para instalarse no máis amplo das relacións 
globais de poder, recoñecendo e confluíndo 
con outros procesos similares vividos para-
lelamente por outros movementos.

Asumimos, xunto con outros movemen-
tos sociais, o compromiso da transforma-
ción social. Non hai reflexión nin práctica 
pedagóxica á marxe da realidade social. A 
nosa posición supón unha opción cun pro-
ceso de ensino-aprendizaxe favorable ao 
desenvolvemento das persoas e os grupos 
que por calquera razón sofren discrimina-
ción ou calquera tipo de violencia, é dicir, 
coas clases populares, pobos oprimidos, as 
mulleres, as marxinadas, os excluídos [...]

Necesitamos definir un novo proxecto 
pedagóxico-político ou político-pedagógico 
ao servizo das persoas e do ben común. Para 
iso temos que traballar na construción dun 
movemento verdadeiramente emancipador 
que vaia moito máis lonxe que a utopía con-
servadora de humanizar o capitalismo ou 
administrar as súas crises. (Foro Mundial 
Porto Alegre 2003). 

Enfrontamos e queremos acabar coa frag-
mentación social e a desigualdade extrema, 
co Individualismo que leva á  fraxilidade do 
«eu» e á non socialización dos problemas, 
coa devaluación dos postos de traballo, co 
consumismo salvaxe e o ocio programado.

 Nos sistemas educativos atopámonos coa 
privatización e mercantilización da educa-
ción a escala planetaria e en todos os seus 

María Ángeles Llorente – Federación de MRP do País Valencià

* Este texto está extraído co seu permiso dos documentos Ponencia presentada en el Foro Mundial de Educación. 
Porto Alegre 2012 y Los MRPs. Más de 25 años de historia. 
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ámbitos: privatización dos centros esco-
lares, aumentando os concertos e rega-
lando solo público para centros privados, 
recortando recursos e persoal nos centros 
públicos, privatizando todos os ámbitos de 
xestión e dirección, privatizando a organi-
zación escolar, a profesión docente, a for-
mación, o currículum. 

Fronte ás funcións tradicionais da escola, 
económica, ideolóxica, de socialización e de 
reprodución social, apostamos pola función 
emancipadora da educación que consiste en 
educar para a participación responsable e a 

crítica activa. Educar supón plantar cara á 
inxustiza, para rebelarse contra a opresión, 
para esixir dereitos e asumir deberes. Esta-
blecer como fins educativos a formación 
integral  da persoa: A excelencia para todas 
as persoas en función das súas propias capa-
cidades e ao servizo do seu benestar físico e 
mental. Non en función da competitivida-
de do mercado e beneficios das empresas e 
a formación cidadá como ben común: Con-
ciencia  crítica e democrática, Participación 
e implicación política e social  e convivencia 
na pluralidade cultural e ideolóxica. 

Hai que traballar nun currículum contra-
hexemónico, que revise dende o principio 
todo o proceso: quen debe decidir cales son 
os coñecementos relevantes, como imos 
organizar os espazos e os tempos escolares e 
por que dun xeito e non doutro, explicitan-
do os intereses que subxacen a esa decisión. 
Os dereitos humanos deben estar na base 
dun currículo para a igualdade. A escola non 
pode traballar en valores sen cuestionar a 
orde social vixente, sen denunciar os abu-
sos dun capitalismo devastador e salvaxe.

A nosa acción educativa só será transfor-
madora se sae, se traspasa as paredes e os 
muros da escola e ten algunha incidencia na 
vida cotiá do barrio, vila ou cidade na que a 
escola está inmersa. Necesitamos converter 
as escolas, institutos, universidades  e todos 
os demais ámbitos de educación formal e 
non formal en axentes públicos, que actúen 
sobre as políticas locais, que teñan inciden-
cia na vida das súas comunidades. 

Reivindiquemos e loitemos sen descanso 
por unha educación  transformadora para 
todas as persoas. A emancipación da per-

soa é o único camiño cara a transforma-
ción social. 

A Escola Pública debería ser un  lugar 
de encontro e convivencia no que atender 
a toda a diversidade humana, recoñecén-
doa como un valor irrenunciable, capaz de 
dar sentido á educación de todas as persoas 
que pasan por ela. Esta diversidade é a que 
fai que a escola pública sexa un lugar privi-
lexiado no que se dean procesos de huma-
nización esenciais. 

«Temos que traballar na “construción 
dunha escola pública, laica, gratuita, de cali-
dade e socialmente referenciada”. Establecer 
como utopía pedagóxica a Escola Cidadá, 
deber do Estado, construída por todos e 
todas, portadora dun curriculum  intercultu-
ral, potenciadora de vivencias democráticas, 
con procesos de avaliación emancipadora e 
produtora de coñecementos que preparen a 
todos os seres humanos para o protagonismo 
activo, nos contextos específicos dos seus res-
pectivos procesos de civilización.» (Declara-
ción Foro Mundial pola Educación. Porto 
Alegre  2003). n

Defensa da escola pública en Mallorca
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Podes atoparnos en:

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

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
• http://entrepueblosvalladolid.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)
• Av. Meridiana 32, ent. 2a (esc. B)
 08018 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, Av. Meridiana 
32, ent. 2a (esc. B), 08018 Barcelona.

Nome e apelidos 
Enderezo
C.P.     Poboación

Sinatura

Nome e apelidos
   NIF* 
Data de nacemento 
Enderezo

C.P.   Poboación
Teléfono    Profesión
E-mail

Banco / Caixa 

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

CÓDIGO CONTA CORRENTE (C.C.C.)

ENTIDADE SUCURSAL D.C. NÚM. CONTA

- BOLETÍN DE SUBSCRICIÓN

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

Cota anual  75 e	 125 e	ou e

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

 recomenda fixala no 0,7% do salario.

www.entrepueblos.org
mailto:info@entrepueblos.org

