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Gràcies a la col·laboració i entusiasme de la gent d’Entrepobles-Alt Penedès, 
ha estat possible la “visibilitat” d’alguns dels nostres materials i l’apropament 
de testimonis i gents amigues, del Sud i del Nord. També agraïm el costat 
imprescindible de moltes gents i entitats amigues de la comarca, sense les 
quals no haguéssim pogut fer presència davant de tants espais i públics.  
 

Com podreu observar l’equitat de 
gènere i l’empoderament de les 
dones, en tant que un dels eixos 
transversals de l’activitat 
d’Entrepobles, i el recolzament a la 
sostenibilitat de les comunitats 
camperoles i la sobirania 
alimentària, en tant que àrea 
prioritària de treball de la nostra 
associació, han estat molt presents a 
la nostra activitat pública de 2009. 

 
Us presentem doncs un nou i breu resum de l’activitat que vàrem portar a 
terme durant l’any 2009. Deixem al vostre abast aquesta informació i us 
convidem a aprofundir en la mateixa si aquesta és la vostra voluntat. Podeu 
contactar amb nosaltres a entrepoblesaltpenedes@impacte.cat o per la 
pàgina  www.pangea.org/epueblos 
 

 

Grup comarcal ENTREPOBLES Alt Penedès 
 

Any 2009 Resum d’activitats 
 
 
 
“La caridad es vertical, da limosnas, siembra malas costumbres, como la 
holgazanería. Además, es humillante. Como dice un proverbio africano, la 
mano que da está siempre arriba de la mano que recibe. Pero las relaciones 
de solidaridad, que son horizontales, generan respuestas completamente 
diferentes” 
 
Eduardo Galeano 

 

 

mailto:entrepoblesaltpenedes@impacte.cat
http://www.pangea.org/epueblos
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“Shorok”   

A Sant Sadurní D’Anoia i a Igualada 
   
   
   
   
 

 
 
Aquest agraït documental, ple de 
lectures i plantejaments, s’ha projectat 
novament enguany. 

 El 28 de febrer, a l’Ateneu Igualadí, 
de la mà de la Fundació 
Sociocultural Atlas i de l’Associació 
de Dones d’Igualada 

 El 27 d’octubre, a la Sala d’actes de 
la Llar de Sant Sadurní d’Anoia 

 
Ambdues presentacions van comptar amb 
la presència d’un nombrós públic i amb 
debats vius i enriquidors. 

 
 
 
 
“La dona a la societat marroquina és un bé per a tothom, excepte per a si 
mateixa" 
.../... 
"Quan ets conscient d'una realitat, i vols canviar-la, no entens com i estàs 
lluitant pel canvi. Amb petites coses, la família, el que t'envolta,... Però quan 
surts fora de casa teva, ningú no et respecta... Només perquè t'ha tocat 
viure en una societat com aquesta, sent una dona, no un home" 
.../... 
"(al Marroc) estem en un temps en el que no es pot diferenciar entre un 
home i una dona, no, no" 
 
Fragments de Shorok 
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“Campesinas”  

   A  Avinyonet del Penedès 
 
El dia 7 de març, dins dels actes del 
Dia Internacional de les Dones, vàrem 
fer presència, a la Sala Polivalent del 
CEIP d’ Avinyonet del Penedès, amb la 
projecció – i posterior col·loqui - 
d’aquest documental, que mostra el 
treball de diverses organitzacions de 
dones camperoles de Centreamèrica. 
Es tracta d’organitzacions que 
intenten generar canvis en les 
relacions de desigualtat de gènere 
que viuen i, a la vegada, enfortir 
l’economia familiar amb la producció 
orgànica d’aliments. 
 
 
 

“En un primer momento (se hizo necesario) que la gente recuperara la 
cultura de sembrar para comer, porque al vender su mano de obra como 
jornalero o jornalera agrícola, se olvidaron en su identidad campesina de 
sembrar para comer...” 
“ Porque no hacemos nada si vamos generando recursos, vamos generando 
alimentación y el hombre es el que se aprovecha, es el que maneja,... y, 
además, no lo hace desde una visión de seguridad o de soberanía 
alimentaria, que es lo que, en general, hace la mujer...” 
“En un mundo dónde el 50% de la población son mujeres y, éstas sólo poseen 
menos del 2% de la propiedad de la tierra, es una obligación hablar de 
soberanía alimentaria visibilizando el rol de las mujeres, su situación y sus 
reivindicaciones...” 
 

r  
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“Les dones alimenten al món” 
Xerrada de Magui Balbuena a Sant Sadurní d’Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al mes de març a Sant Sadurní, altra vegada de la mà entusiasta de la gent de 
La Llar, vàrem poder compartir l’encoratjador testimoni vivencial de la Magui 
Balbuena, fundadora de la “Coordinadora Nacional de Mujeres e Indígenas del 
Paraguai (Conamuri)”. Aquesta activista social ens va apropar a una 
problemàtica comuna, tot i les tan diferents realitats “seves” i “nostres”, la 
lluita contra els transgènics.    
 
 
 

“Som dones, amb històries i lluites comunes per la vida, la terra, els 
territoris, la sobirania alimentària, la justícia, la dignitat; dones que 
compartim coneixement i experiències, convençudes que les idees, com les 
llavors, quan s’intercanvien, creixen i es multipliquen...” 
 
2008. Maputo, Moçambic. Declaració de la III Assemblea de dones – V Conferència Internacional de Via Campesina 
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Festa de la Solidaritat a Vilafranca  
 
Octubre de 2009. S’arribava a la 10ª edició d’aquesta voluntat d’apropament 
de les ONG’s vilafranquines a “tots els públics” mitjançant la presentació 
conjunta de diferents activitats i propostes. Sense entrar en el detall de totes 
les convocatòries, remarcar la presència d’Entrepobles en: 

Presentació Pública dels Projectes de Cooperació 

 

 

 
 
Per primera vegada es feia explicació pública dels projectes finançats per les 
convocatòries de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Vilafranca. Es 
tracta d’una proposta per fer arribar a la ciutadania i als mitjans la informació, 
els contextos socials, polítics i econòmics, del destí d’aquests fons. 

                             

 

  

    

 
 
 
 
 
 
 

Lorna Espinosa, del “Grupo Venancia” de Matagalpa-Nicaragua, explicant  
      el projecte que Entrepobles va presentar a la convocatòria de 2007. 
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Jornada de convivència 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
                      Tenderols i materials               
                                                                       bb  Lectura del Manifest conjunt  

 
                                                                     

    
 
 

 
 
    

       
 
                
 

 
 
"Com ja va dir Albert Camus, "En un món de conflictes, de víctimes i botxins, 
es responsabilitat de la gent pensant el fet de no estar de part dels botxins"  

.../... 
"Estem i estarem per una pau, a partir del respecte, no de la Tolerància, 
perquè no som dignes de tolerar ningú. Estarem per una pau a partir de la 
convivència i del coneixement d'un mateix i de tots els éssers" 
 
 Fragments del manifest "Fem pinya per la Pau" 

 

 
Xerrada Col·legi Sant Elies de Vilafranca 
15 de juny de 2009.  Per alumnes de 3er d'ESO.  
 
Xerrada presentació d'Entrepobles i explicació de projecte de "consolidació 
del sistema educatiu per a la població indígena de Chiapas" que s'està 
executant al centre "Fray Bartolomé de las Casas" de San Cristobal de las 
Casas - Chiapas. 
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Presentació de materials 

                            Menjadors escolars ecològics.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb l’imprescindible complicitat de la Taula de treball d’alimentació escolar 
ecològica, de la que Entrepobles en formem part, durant aquest mes de 
novembre s’han presentat a Vilafranca,  Sant Sadurní i Gelida, els materials 

editats per a promoure i facilitar 
la introducció de l’alimentació 
ecològica a les escoles 
 

 
4 de novembre, presentació al  
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
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17 de novembre, presentació a 
l’Index de Sant Sadurni d’Anoia 
 
 
 
 

 

 
 
Als actes de presentació d'aquests materials 

es van distribuir gratuïtament més de 40 
exemplars del DVD "Aprendre a menjar, 

aprendre a viure", els destinataris d'aquests 
documentals són escoles, ampas, grups 

socials i associacions ciutadanes, productors 
agrícoles, etc., que en vulguin fer un treball 

col·lectiu dels mateixos. 
Durant l'any 2010 es repartiran entre 

aquests mateixos col·lectius exemplars del 
manual "A taula", que explica/promou el 

procés per anar desenvolupant menjadors 
escolars ecològics. 

  
 
 
“Volem explicar els pilars ideals sobre els que s’haurien d’assentar els 
menjadors escolars ecològics. Estem parlant d’introduir aliments de 
procedència local i de temporada, elaborats de manera natural i cuinats 
amb processos que mantinguin les seves qualitats tant com sigui possible. 
(...)” 

 
Del manual “A taula. Manual per a la introducció d’aliments ecològics a les escoles”  

 
“Introduir l’alimentació ecològica a les escoles és una manera de viure i 
entendre el món. Apostem per un model de producció, distribució i consum 
d’aliments que sigui respectuós amb la terra i amb les futures generacions. 
Els menjadors escolars ecològics són una iniciativa que ens permet decidir 
sobre l’alimentació sana i també sobre quin món volem (...)” 
 
Del DVD “Aprendre a menjar, aprendre a viure” 
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“Colòmbia. Pau en moviment” 
Al vestíbul del Casal de Vilafranca 
 
 
Juntament amb les gents de Cooperacció vàrem apropar a Vilafranca la 
campanya i l’exposició que vol denunciar com l'Estat colombià fracassa en la 
seva responsabilitat de garantir el respecte dels drets humans a la seva 
població. 
Fruit del consorci entre la Lliga dels Drets dels Pobles, Cooperacció i 
Entrepobles, aquesta campanya, presentada a Vilafranca el 4 de desembre, ha 
estat a l’abast del públic durant quasi tot el mes. 
 
 

 
 

 “Colòmbia viu, des de fa més de 40 anys , un conflicte armat intern degut a 
les extremes desigualtats socials i la lluita pel control de les terres i dels 
recursos naturals. Hi existeix una violació sistemàtica dels drets humans, 
especialment per part de l’Estat. L’exèrcit i els grups paramilitars s’enfronten 
contra les guerrilles, deixant la societat civil com a víctima principal. La 
producció i exportació de drogues, els interessos en les immenses riqueses 
del país i la impunitat son altres factors que alimenten i prolonguen aquest 
conflicte. 

 
Malgrat la complexitat d’aquesta realitat, a Colòmbia hi ha centenars 
d’organitzacions socials, sindicals, grups de dones, comunitats indígenes, 
camperoles i afrodescendents, defensors i defensores de drets humans i 
grups de persones en situació de desplaçament que s’han mobilitzat contra 
la guerra, que denuncien les greus violacions que pateixen i que promouen 
diverses iniciatives de pau. Són colombians i colombianes que creuen en el 
futur i han decidit participar-hi ... “ 
 
(del programa de mà de l’exposició) 
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PROJECTES PRESENTATS DURANT 2009  
 
 

 “Promoció dels Drets Humans de les dones, suport al seu procés d’empoderament 
socioeconòmic i enfortiment de les capacitats de les seves associacions a les zones 
urbanes i rurals de Tetuan, M’diq  i  Chefchauen” 

 
- Forma part d’un programa de 3 anys en el que es pretén promoure els drets 

humans de les dones, amb una intervenció integral de recolzament al 
procés d’empoderament socio-econòmic i cultural de les dones i al foment 
de les capacitats de les associacions de dones a les zones urbanes i rurals de  
la regió Nord del Marroc. Línies de treball: 
 Consolidar un servei permanent d’atenció primària en salut sexual i 

reproductiva. 
 Oferir ajut psicològic i jurídic a dones víctimes de violència 

domèstica i sexual. 
 Recolzar iniciatives per a la autonomia econòmica de les dones 

(cursos d’alfabetització, formació professional, recolzament en la 
millora de la gestió de processos de comercialització a iniciatives 
productives de dones que contemplin l’enfocament de gènere) 

 Promoure la investigació i facilitar l’accés a recursos i la difusió de 
la cultura d’equitat de gènere entre dones i homes. 

 Enfortir l’empoderament de les organitzacions de dones, recolzar 
processos de reconeixement i visibilització del paper de les dones 
ens els processos polítics, econòmics i socials. 

 
- Contrapart local: Associació Assaida Al Horra. Tetuán. Marroc 
- Presentat als Ajuntaments d’ Avinyonet del Penedès i la Granada 

 
 

 “Estratègia d’acció i reflexió en xarxa pels drets de les dones i contra la violència 
masclista” 

 
- El projecte s’insereix en la línia de treball d’educació emancipadora 

d’Entrepobles. Com un complement imprescindible del suport a la 
cooperació solidària, Entrepobles des del seu inici, porta endavant un treball 
de sensibilització i educació, que anomenem “emancipadora”, entenent-la 
com un acte de coneixement i un procés d’acció transformadora de la 
realitat. 

- Es proposa un conjunt d’activitats coherentment estructurades en les 
diferents dimensions de l’EPD:  
1. Sensibilització: edició i divulgació per diferents mitjans de materials, i 
convocatòria d’un Concurs i una Mostra de cinema de i sobre les dones.  
2. Educació/formació/investigació: creació d’espais de debat, intercanvi i 
formació mútua entre persones i col·lectius que treballen des de diferents 
àmbits.  
3. Incidència i mobilització social: suport a iniciatives nacionals i 
internacionals d’incidència i mobilització social, específiques de dones 
algunes i promovent la integració de la perspectiva de gènere en altres. 

 
Entorn a la vinculació entre la lluita contra la violència masclista i la lluita per a l’equitat de 
gènere en l’accés als drets humans, econòmics, socials i culturals de les dones. 
Es planteja amb una metodologia participativa en estreta col·laboració, en totes les fases del 
projecte, amb altres agents socials de Catalunya que treballen amb els mateixos objectius. 
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Forma part d’una estratègia perllongada d’Entrepobles amb una llarga trajectòria antecedent 
i amb voluntat estratègica de continuïtat posterior. 

- Projecte de sensibilització d’Entrepobles 
- Presentat a l’Ajuntament d’Olèrdola  

 
 

 “Incidència política i social per a la defensa dels drets humans de les dones i la seva 
participació democràtica efectiva a Matagalpa” 

 
- Consisteix en una sèrie d’accions de formació, organització i incidència 

política i cultural que permetin augmentar el coneixement i apropiació de 
drets per part de les dones i altres sectors de població discriminats, per 
enfortir el desenvolupament de la seva autonomia i l’exercici actiu i 
responsable de la ciutadania. Pretén ser una contribució a la 
democratització de la cultura i societat nicaragüenques mitjançant accions 
de sensibilització que contribueixin a l’apropiació de valors per part de les 
persones, de manera que s’apropiïn de valors i pràctiques democràtiques, 
com ara la igualtat, l’equitat, el diàleg, la negociació i la convivència en la 
diversitat. Línies d’acció: 
 Desenvolupament de processos de formació i organització amb 

dones i organitzacions de la regió sobre ciutadania, autonomia i 
sexualitat, que inclouen cursos de formació en gènere i ciutadania, 
un curs de desenvolupament personal i unes jornades de formació 
i debat feminista amb les xarxes locals de dones. 

 Processos d’incidència des dels espais del moviment de dones a 
nivell local, regional i nacional, que contemplen la participació en 
espais del moviment de dones que enforteixin els seus pensaments 
i accions. 

 Pla d’acció en comunicació i cultura, que inclogui activitats de 
sensibilització i informació dirigides a un públic més ampli, 
programes de ràdio i la programació artística i cultural del Centre 
Cultural Guanuca de Matagalpa. 

 
- Contrapart local: Grup “Las Venancias” – Matagalpa – Nicaragua 
- Presentat a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès         


