
No deixis el futur a les seves mans,  
nova publicació d’Entrepobles 

 
En aquests moments tothom està preocupat pel seu futur arrel de la situació 
econòmica en el nostre país. Però, encara que ningú en vulgui parlar, la crisi 
que estem vivint és quelcom més profund i que va més enllà de la “prima de 
risc” o de les retallades.  
 
Per això el llibre que avui presentem, “No deixis el futur a les seves mans” 
publicat per Entrepobles en col·laboració amb Ecologistes en Acció, amb 
l’autoria d’Eduardo Gudynas, Yayo Herrero, Margarita Mediavilla, Amaia 
Orozco, Pedro Prieto, Víctor M. Toledo, Norman Church, Àlex Guillamón. 
Des de diferents perspectives, dades inqüestionables ens demostren que, més 
enllà de la crisi econòmica, ens trobem davant d’una crisi global, que implica 
tots els aspectes de model de desenvolupament que hem conegut en les 
darreres dècades. 
 
Els efectes del canvi climàtic ja no són previsions, sinó una realitat més evident 
cada dia. El nostre model de producció, transport i consum extremadament 
depenent dels combustibles fòssils barats no té gaire més d’una dècada de 
durada. Les crisis alimentàries seran cada cop més freqüents. Revifen per tot 
arreu les ideologies conservadores per tornar a fer recaure sobre les dones el 
benestar i la cura de les persones, que els estats sacrifiquen a mans dels 
negocis financers.  
 
La nostra societat necessita no només defensar el benestar social que tantes 
dècades de lluites ha costat assolir, sinó també trobar la forma d’”estar bé” en 
el món i en el planeta. Actualment, malgrat la crisi que patim, a l’Estat espanyol 
consumim tres vegades més recursos que els que es poden obtenir del nostre 
territori. Això ens fa responsables d’un important deute ecològic, però també 
ens fa una societat extremadament vulnerable davant les crisi que es succeiran 
en els propers anys. 
 
No deixis el futur a les seves mans no només és un diagnòstic i una 
denúncia, sinó també una crida a l’acció, al compromís, una crida a promoure 
canvis, propostes de transició, que posin necessàriament l’ètica de la 
sostenibilitat de la vida per davant del lucre de l’1% de la població. 
 
Ja hem vist el que ens està passant per haver deixat el passat en mans 
d’aquest 1% de depredadors, multinacionals, èlits financeres, polítics corruptes. 
No podem deixar el futur a les seves mans. Si prenem consciència i 
aconseguim tenir una visió global del problema ha de ser de la societat, de les 
persones, de les entitats socials, dels moviments des de baix d’on han de 
néixer i de fet ja estant sorgint les alternatives. 
 
L'associació Entrepobles vol amb aquesta publicació fer una aportació a la 
presa de consciència col·lectiva en els temps actuals de canvi social i 
econòmic, posant-la de manera gratuïta, en tots els formats PDF, EPUB i 
imprès, com una mostra de cooperació solidària davant la crisi provocada pel 
capitalisme depredador. 



 

Us convidem a conèixer aquesta publicació i assistir a la presentació del llibre: 
 

Lloc: Sala d’actes de l’Escola Intermunicipal de Sant Sadurní d’Anoia 
 

Dia: 13 de Novembre a dos quarts de 8 del vespre 
 

Intervindrà Àlex Guillamón, coordinador d’Entrepobles i co-autor de la 
publicació. 

 

 
En aquest enllaç podràs descarregar el llibre en diferents formats o visualitzar: 
No deixis el futur a les seves mans  
http://www.cultopias.org/nodejeselfuturoensusmanos 
 
Si et sembla interessant la publicació, reenvia als teus contactes o publicació a 
Twitter # NoDejesElFuturoEnSusManos 
 
 
 
Nota de Prensa, Dades de Contacte: 
Associació Entrepobles 

Persona de Contacte: Dpt. Comunicació 
Telèfon de Contacte: 932683366 
Pàgina Web: http://www.entrepobles.org 
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