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Memòria d’activitats 2010 

ENTREPOBLES – ALT PENEDÈS 

Pàgina web: 

http://entrepobles.vilaentitats.cat 

 

Correu-e 

penedes@entrepobles.org                                                    

 “También será posible 

que esa hermosa mañana 

 ni tú, ni yo, ni el otro 

 la lleguemos a ver 

pero habrá que empujarla 

para que pueda ser..” 

                         José Antonio Labordeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

Igualtat de gènere i 

empoderament de les 

dones, sobirania 

alimentària, drets humans, 

defensa dels territoris, 

educació emancipatòria, 

cooperació solidària,.. 

Aquests eixos que 

defineixen bona part del 

treball d’Entrepobles han 

estat presents a les 

activitats que hem 

presentat o en les que 

hem participat al Penedès 

durant l’any 2010.  

Més de tretze anys 

després d’haver fet la 

nostra primera activitat 

pública a la comarca, 

intentem apropar 

materials i persones 

“d’aquí” i “d’allà”, que 

puguin ampliar i 

complementar dades i 

debats per a una, sempre 

necessària, mirada crítica 

i solidària al nostre món.  

Amb totes les nostres 

energies i, també, amb la 

humilitat de l’aprenentatge 

diari hem volgut plantejar 

moments i presències, 

que ens han enriquit 

personal i col·lectivament. 

Aquest  ha estat el nostre 

propòsit.  

Us convidem a fer una 

passejada per aquest 

resum d’activitats del grup 

comarcal d’Entrepobles, a 

compartir la mirada.  

Us convidem doncs a 

participar com vulgueu en 

aquest empeny: 

col·laborant activament, 

fent-vos socis i sòcies, 

assistint a les activitats 

que proposem, aportant 

suggeriments i 

crítiques,.... 

Mai serem prou. 

 

 

 

http://entrepobles.vilaentitats.cat/
mailto:penedes@entrepobles.org
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          Xerrada a l’Escorxador de Vilafranca, 2 de març 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Acte conjunt. Xerrada 
presentada per Amnistia 
Internacional, Associació 
d’Amics de Puerto 
Cabezas i Entrepobles.  
 
Xerrada a l’Escorxador, 
18 de març 
 
 

 
  

"No hi ha cap excepció 

a la llei ni protecció 

per als metges (…). Si 

aquesta llei no es 

reforma urgentment, 

dones i nenes seguiran 

patint greus violacions 

dels seus drets 

humans…” 

  

Esther Mayor, AI 

 

Oscar Vega, del grup La Comuna - Bolívia 

“Moviments i transformacions socials a Amèrica 
Llatina. Bolívia”  

 

 

“Ni quan sols s’hi estan jugant la vida. 

 La prohibició total de l’avortament a Nicaragua” 

 

"Entrem en un període 

on la nostra major 

coherència és el nostre 

esperit crític…”  

  

Oscar Vega 
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Com altres anys, hem 

apropat els nostres 

materials i testimonis a 

diferents centres 

d’ensenyament de la 

comarca on hem estat 

convidats o hem trobat 

complicitats.  

Per això hem aprofitat 

jornades dedicades a 

solidaritat, classes 

lectives, tutories, crèdits 

de síntesi, diades de 

portes obertes, etc., que 

organitzaven els centres. 

 

 

 

Presència a centres d’ensenyament 

 

 

 

 12 de marc. Exposició “Conviure amb 
la terra” a l’IES El Foix de Santa 
Margarida i els Monjos 

 Març i abril. Projecció de “Shorok” i 
“Vos que sos mi hermana” al centre 
ocupacional Francesc Layret de 
Vilafranca 

 13 i 14 d’abril. Xerrada “Globalització 
i Ong’s. Una mirada, una proposta 
per actuar” Grups de 3er. d’ESO, 
Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca. 

 15 d’abril. Projecció de “Campesinas” 
i treball de tutoria per grups de 3er. 
d’ESO. Institut Eugeni d’Ors de 
Vilafranca. 

 25 d’abril. Cessió de materials per a la 
mostra d’entitats solidàries de l’Escola 
Pau Boada de Vilafranca. 

 14 de juny. Xerrada per a 3ers. d’ESO 
de l’Escola de Sant Elies de 
Vilafranca. 

(en l’apartat de Menjadors Escolars Ecològics es 

descriuen altres col·laboracions) 

Pie de imagen 

o gráfico. 
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                                 31 de maig. Escola La Riera – Sant Pere de Ribes 
                                           Presentació dels materials “Aprendre a menjar, aprendre a viure” i                                                                                                                        
                                           “ecomenjadors.org”, amb Neus Garriga (Entrepobles) i Isabel 
                                           Coderch (Fundació Futur) 

 
 

                                      “Agroecologia, de la llavor a l’aliment. Menjadors escolars ecològics” 
                                      

  
 
19 de noviembre. Xerrada a l’Escorxador. Amb Eva Torremocha (Universidad Pablo Olavide de 
Sevilla), Manuel Huz (Programa “Campesino a campesino”, Guatemala) i Neus Garriga 
(Entrepobles) 

Donant continuïtat a la 

presentació de materials 

feta a finals de 2009, 

enguany hem col·laborat 

amb diferents escoles i 

ampes en la divulgació de 

materials i la socialització 

d’experiències que s’estan 

portant a terme arreu de 

Catalunya. Aquestes 

activitats no haguessin 

estat possibles sense la 

Menjadors escolars ecològics 

 

“Oferir als nostres 

infants aliments de 

qualitat i menús 

equilibrats és un deure 

que les persones 

adultes no podem 

obviar” 

 

Manual “A Taula!”  

“... els menjadors 

escolars ecològics 

relacionen –en positiu - 

salut, educació, 

desenvolupament rural 

i medi ambient...” 

 

Eva Torremocha 

generositat de les 

companyes de la Taula de 

Treball d’Alimentació 

Escolar Ecològica. 

Tot i les dificultats, amb 

satisfacció constatem la 

voluntat de moltes escoles 

per endegar aquestes 

millores en l’alimentació 

escolar. A finals de 2010 

ja hi ha una escola a 

Vilafranca que comença a 

introduir aliments 

ecològics al seu 

menjador, una altra escola 

ha format un grup de 

treball a la seva Ampa. 

Hom percep un creixent 

interès que convindrà 

anar seguint i 

acompanyant en la 

mesura de les nostres 
possibilitats. 
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Defensa dels territoris i els béns naturals 

 
           25 de maig: 
 

- Xerrades de Juan Carlos Contreras (Ceiba, Guatemala) al Club Social “El Turó” de 
Vilafranca i a la Sala d’actes de “La Llar” de Sant Sadurní 
 

 
 
 

       
 
               

  
                     
 
 

 
 
 
1 de desembre: 

 
- Xerrada de Maria Jesús Pinto a la sala d’actes del  

Consell Comarcal de l’Alt Penedès, dins del cicle “De 7 a 9” 

            
 
 
 

“És necessari que els 
ciutadans dels pobles 
del Nord coneguin les 

realitats del Sud 
global, les realitats 

d’aquest planeta, 
que sols és un. No en 

tenim cap altre de 
recanvi” 

 
Berta Cáceres 
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Dins Vilafranca Solidària, 

durant el mes d’octubre les 

Ong’s amb presència a la 

vila oferien de nou: 

xerrades, cinema, 

conferències i altres 

activitats. 

A banda de col·laborar en 

l’organització global, 

Entrepobles va participar 

amb un tenderol amb 

materials de sensibilització a 

la jornada festiva del dia 24. 

Uns dies abans havíem 

presentat públicament el 

projecte finançat per 

l’ajuntament de Vilafranca 

l’any 2008, “Prevenció i 

atenció a nens/es 

adolescents i dones, 

víctimes o en risc 

d’explotació sexual 

comercial..”, que s’havia 

executat durant 2009 a 

Nicaragua.  

Solidaritats 2010 - Vilafranca 

 

2ª Quinzena Solidària – Sant Sadurní d’Anoia 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Seguint amb les activitats 

proposades als darrers 

anys a Sant Sadurní, 

enguany també varem 

participar en la 2ª 

Quinzena Solidària, que 

oferia per primera vegada 

la presència col·lectiva de 

les diferents Ong’s amb 

materials i informacions 

per a la ciutadania. 

 

27 de novembre. 

Plaça de l’Era d’En Guineu 
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“Promoció dels Drets 

Humans de les dones, 

suport al seu procés 

d’apoderament 

socioeconòmic i 

enfortiment de les 

capacitats de les seves 

associacions a les 

zones urbanes i rurals 

de Tetuán, M’diq i 

Chefchauen” 

 

Programa dirigit a dones 

afectades per limitacions 

socioeconòmiques i 

culturals, tant al medi rural 

com al urbà, a dones 

víctimes de violència de 

gènere, a associacions de 

dones i a investigadors/es 

sobre el tema de les 

dones. 

Projectes de Cooperació 

 

 

 

Concentració contra la 

violència vers les dones   

 

  

 

 

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.  

- Recolzament d’iniciatives per a l’autonomia 

econòmica de les dones: cursos d’alfabetització, 

formació professional, millora en la gestió de 

processos de comercialització i altres iniciatives 

productives de dones que contemplin l’enfoc de 

gènere. 

- Promoure investigació i facilitar accés a recursos 

i la difusió de la cultura de l’equitat entre homes i 

dones. 

- Enfortir l’empoderament en les organitzacions 

de dones, recolzar projectes de reconeixement i 

visibilització del paper de les dones en 

processos polítics, econòmics i socials. 

 

 Soci local: Associació Assaida Al Horra, Tetuan 

 Projecte presentat a la convocatòria de 

l’Ajuntament de Vilafranca. 
  

“Suport al centre de 
dones de F’nideq. Reforç 
de les capacitats de les 
dones en l’àmbit dels 
drets humans, jurídics, 
sanitaris, culturals i 
econòmics.” 

Localització: F’nideq 
(Castillejos), província de 
Tetuan. Marroc 

 

El Centre està en aquests 

moments en una tercera 

fase del seu funcionament, 

en una fase d’assentament i 

consolidació i de garantir 

l’estratègia 

d’autosostenibilitat del 

mateix: 

 

- 1ª fase: Construcció del centre (2002/2004) 

- 2ª fase: Implementació serveis d’alfabetització i 

educació cívica. Formació en espanyol. 

Campanyes de sensibilització i denúncia. Atenció 

jurídica a dones víctimes de violència de gènere. 

- 3ª fase: Informació sanitària a les dones sobre el 

propi cos i salut sexual i reproductiva. Formació 

professional per a l’entrada de les dones al mercat 

laboral 

 

 Soci local: Associació Al-Mahron. Tetuan  

 Projecte presentat a les convocatòries dels 

Ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, la Granada 

i Olèrdola  

 

 

Organització caravana 

sanitària. 
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Aprofitant els recursos 

formatius de l’Ajuntament 

de Vilafranca, durant l’any 

2010 hem posat en marxa 

la nostra pàgina web. 

Entre d’altres, en aquesta 

pàgina hem anat 

incorporant informació de 

les nostres activitats 

previstes (agenda), 

referència de les 

realitzades (fotogaleria). 

També proposem enllaços 

amb la pàgina web 

general d’Entrepobles i 

amb alguns dels eixos 

troncals de treball: 

Sobirania Alimentària, 

Defensa dels Territoris.  

Pàgina web Entrepobles-Penedès 

 

http://entrepobles.vilaentitats.cat/ 

 

Us convidem a visitar i 

compartir aquest nou 

recurs, que esperem 

mantenir viu i millorar a 

partir de les vostres 

crítiques i aportacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 

Ajuntament de la Granada 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Ajuntament d'Olèrdola 

Amnistia Internacional - Alt Penedès 

Associació Amics de Puerto Cabezas 

Centre Ocupacional Francesc Layret – Vilafranca 

Club Social "El Turó" - Salut mental – Vilafranca 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Escola de Sant Elíes – Vilafranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucions i entitats col·laboradores: 
 
A més de les imprescindibles complicitats de les persones que ens han ajudat en les activitats resumides en aquest 
recull, volem fer esment a les col·laboracions que hem tingut durant aquest 2010. A totes i a tots, moltes gràcies 

Escola La Riera - Sant Pere de Ribes 

Escola Mas i Perera – Vilafranca 

Escola Pau Boada – Vilafranca   

IES El Foix - Santa Margarida i els Monjos 

IES Eugeni d'Ors - Vilafranca 

Institució Cultural "La Llar" - Sant Sadurní d'Anoia 

Jove Agrupació Dionysos – La Granada 

L'Escorxador – Vilafranca 

Solidària - Programa de Penedès TV 

Taula de Treball d'Alimentació Escolar Ecològica 

Vilafranca Solidària 


