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Presentació 
En un any, un any més, ple de dificultats per a la cooperació internacional i per a la lluita per a 
la justícia global, remarquem de nou la necessitat i reconeixement de l’esforç callat, humil i 
anònim de moltes gents i organitzacions perquè aquestes realitats no ens deixin indiferents i 
perquè no defalleixi el necessari corcó que treballa per a la consciència social i global per a un 
món millor. 

Enguany l’atzar i les bones amistats ens han deparat moments inoblidables per al sentiment i 
les empaties col·lectives. Per citar dos exemples: L’immens testimoniatge de Lolita Chavez, tot 
i estant amenaçada de mort, de la seva lluita per la vida, per la defensa de les terres de les 
comunitats quiches davant la pressió de les transnacionals 
mineres... L’esplèndida i molt generosa representació del 
“Monólogos de la vagina” per part de les amigues i amics de 
Godella, que va connectar de ple amb la vuitantena de persones 
que les vam acollir...   

Ens sentim doncs afortunats per les experiències viscudes i el fer 
de tot un any. Amb els nostres límits, però també amb el nostre entusiasme i la necessitat de 
no defallir us presentem el recull de les principals activitats del grup d’Entrepobles-Penedès de 
l’any 2014 

Ens podeu trobar a:  

- http://entrepoblespenedes.wordpress.com  
- penedes@entrepobles.org 
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  “Si sabés que el món 
s'acaba demà, jo, avui 

encara, plantaria un 
arbre”  

  Martin Luther King”  

mailto:penedes@entrepobles.org
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ACTIVITATS            
• Defensa del territori i bens naturals     
• Sobirania alimentària  
• Feminismes  
• TTIP 
• Límits del creixement —> consciència crítica 
• Activitats col·lectives 

PROJECTES DE COOPERACIÓ 

INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES  
 

ACTIVITATS 

DEFENSA DEL TERRITORI i BENS NATURALS 
 

12 de març - “Conflictes locals, resistències globals” amb Lolita 
Chávez 

- Matí, al Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca. 
- Tarda, en una xerrada a l’Escorxador, coorganitzada amb la gent d’A.I. 

Al matí en una classe de Socials de 3er. d’ESO i a la tarda a l’Escorxador, 
la Lolita Chávez, portantveu del Consell de Pobles K’iche’, en 
representació de 87 comunitats maies del departament del Quiché de 

Guatemala, ens va donar un 
emot iu i encorat jador 
testimoniatge de la seva 
lluita personal i la del seu 
p o b l e e n c o n t r a d e 
l ’ e x p l o t a c i ó m i n e r a i 
hidroelèctrica que afecta els 
seus territoris, en benefici 
d’interessos aliens, de grans 
multinacionals. Amenaçada i 

denunciada per les seves accions en defensa de la terra i el territori, ens 
va demanar que no els oblidéssim, que totes les persones, totes les 
lluites com les seves estaven interconnectades en una xarxa universal de 
lluita per la vida. 
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“El nostre territori 
no és una cosa, ni 
un conjunt de coses 
utilitzables, 
explotables, ni 
tampoc un conjunt 
de recursos (...); en 
el territori hi ha la 
vida i en la vida hi 
ha la dignitat; en el 
territori hi ha la 
nostra 
autodeterminació 
com a pobles” – 
Poble Kichwa de 
Pastaza. Amazonia. 
Equador  
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11 de novembre - “Guatemala, quan el territori és vida. 
Dignitat i autodeterminació dels pobles”, amb Domingo 
Hernández Ixcoy a l’Escorxador 

Amb la projecció de “En el camino claro”, documental que 
havia participat a la VIII 
edició de la Mostra de 
Cinema Indígena de 
Barcelona, Domingo 
Hernández Ixcoy, fundador i coordinador de 
l’associació maia Uk’ U’X B’Eç, va repassar i donar 
testimoniatge dels processos de resistència i 
o r g a n i t z a c i ó i n d í g e n a d e l e s c o m u n i t a t s 
guatemalenques sotmeses a la pressió de l’entrada de 
transnacionals extractives de recursos naturals als seus 
territoris. 

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 

Del 22 al 30 d’abril - Exposició “Conviure amb la terra” al Institut Eugeni d’Ors 
  
Durant la setmana cultural va estar instal·lada a l’Eugeni d’Ors. Alguns cursos de 2on d’ESO van 
fer activitats amb diferents plafons de l’ exposició. 

 

FEMINISMES 

17 de maig - “Monólogos de la vagina” d’Eve Ensler a l’Agrícol 
de Vilafranca 

Representació dels “Monólogos de la vagina”, de la mà de la 
companyia de teatre amateur AA.SS.AA.CC.OO. de Godella (País 
Valencià) que, de manera desinteressada, van voler aportar 
el seu saber fer a la causa feminista i al grup 
d’Entrepobles Penedès. 
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“Monólogos de la vagina”, escrita 
per la feminista nord-americana 
Eve Ensler, ha esdevningut 
l’epicentre d’un moviment sense 
ànim de lucre que lluita en contra 
de la viòlencia de gènere. “Els 
monologos” són el testimoni del 
descobriment de la sexualitat 
femenina explicat per dones. 
Aquestes dones comparteixen els 
seus desitjos i pors més íntimes 
en un context d’humor, duresa i, a 
voltes, violència.
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En una sala d’actes de l’Agrícol plena a vessar i amb una molt convincent actuació de les 
companyes i companys de la companyia de teatre, van confluir a la nit d’aquell dissabte el bo i 
millor d’un text amb molt de contingut, la posada en escena generosa i convincent i 
l’excel·lent resposta del públic vilafranquí i penedesenc. 
La recaptació de la “taquilla inversa” de l’espectacle es va destinar a un projecte solidari, “De 
esto si se habla” gestionat pel grup Las Venancias de Nicaragua 

TTIP 

30 de maig - Publicació al 3 de Vuit d’un article al “Racó de la solidaritat” 
    

Dins les col·laboracions mensuals que publiquen les diferents Ong’s al setmanari                      
comarcal, vam presentar “Què és el TTIP?, un debat silenciat, un debat necessari”  

El podeu llegir a: 
https://entrepoblespenedes.wordpress.com/2014/05/31/que-es-el-ttip-un-debat-silenciat-un-debat-necessari/ 

25 de juliol – Xerrada: “Multinacionals dels EEUU i la UE negocien en secret el nostre 
futur” 

Organitzat per la CUP de Gelida, l’Àlex Guillamón va compartir les inquietuds que ens suposen 
aquestes negociacions tan secretes i que afectaran en tants aspectes els nostres futurs. 

LÍMITS DEL CREIXEMENT ➔ Consciència crítica 

26 de setembre. Presentació de l’exposició “Els límits del creixement” a l’Eco-Fira de Sant 
Cugat 

En el marc de la Eco-Fira de Sant 
C u g a t v à r e m p r e s e n t a r a 
Catalunya l’exposició “Els límits 
del creixement”. Dotze plafons 
e laborats per Entrepobles, 
Ecologistas en Acción i el Grupo 
de Energ ía y D inámica de 
Sistemas de la Universidad de 
Valladolid, ens conviden a la 
reflexió sobre els nostres sistemes 
de producció i consum, així com,   
la sostenibilitat d’aquests per al 
futur de la humanitat i per 
l’equilibri ecològic del planeta. 

�4



Memòria Entrepobles Penedès 2014

ACTIVITATS COL.LECTIVES 

Febrer - Cicle de debats “L’Alternativa social” – 
L’Escorxador – Vilafranca 

- Formes de lluita contra la pobresa 
- L’augment de l’atur i la pèrdua dels drets socio-laborals 
- El nostre territori com a marc de l’acció social 
- Conclusions i més enllà 

Aquests temes van centrar l’atenció de les sessions 
de 2014 que, per tercer any, ens convidaven a obrir 
debat i contrast amb col·lectius socials i persones 
sensibles i/o afectades en una voluntat de proposta 
alternativa. Convocaven: PAH Alt Penedès, Càritas 
Parroquial Vilafranca, ATTAC Catalunya, Moviment 
15-M Vilafranca, Amnistia Internacional, CGT, 
Assemblea pels Drets Socials Vilafranca, Suport 
Tibet, Marxa Penedesenca Drets Socials, Som 
Penedès i Entrepobles, a més de comptar amb 
recolzament d’altres organitzacions.   

25 d’abril – Projecció al Casal de Vilafranca – Cine 
Club Vilafranca 

Col·laboració amb la Mostra de curtmetratges 
Vilafranca Roda Solidaritat, amb resta ong’s 
vilafranquines, la Fundación Tus Ojos, l’Escola 
Arsenal i l’Ajuntament de Vilafranca.  
 

27 de juny al 7 de juliol –Participació a la 6ª Quinzena Solidària de 
Sant Sadurní 

Juntament amb altres organitzacions sadurninenques i comarcals, una 
vegada més hem col·laborat en el projecte col·lectiu de sensibilització 
i difusió de l’activitat de la cooperació solidària que aplega la 
Quinzena Solidària. 

Dins dels actes programats es va 
projectar la pel· l ícula Shorok, 
produïda per Entrepobles, que fa 
visible el dia a dia de cinc dones 
marroquines, en la seva lluita personal 
i col·lectiva per un futur més equitatiu 
i més digne. 

El 3 de juliol, a Ràdio Sant Sadurní, vàrem compartir amb altres ong’s, 
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conversa sobre temes solidaris on es va fer una aproximació als projectes de solidaritat 
presentats a l’Ajuntament de la vila. 

22 de juliol – Convocatòria en contra de la massacre a Palestina – Vilafranca 

Amb altres ong’s i entitats vàrem participar en una concentració davant l’ajuntament de 
Vilafranca per condemnar les agressions que s’estaven infringint contra la població civil 
palestina i reclamar i el compliment dels acords de la ONU respecte aquest conflicte. 

 
Setembre/Octubre. Vilafranca. Participació al Solidaritats 2014. 

“Cooperació amb perspectiva de gènere”  

Col·laboració amb altres ong’s, entitats i col·lectius de la vila i la 
comarca en l’organització d’aquest  seguit d’activitats, que 
presenta cada tardor la mostra 
dels fers i continguts d’entitats 
de cooperació internacional i 
drets humans a la societat 
vilafranquina. 

El 25 d’octubre compartíem 
tenderols a la Plaça de la Vila 
amb altres ong’s a la XV Festa 
de la Solidaritat. 

Durant el mes d’octubre i novembre, Penedès TV va anar 
emetent diverses píndoles informatives sobre els treballs 
dels projectes de      cooperació i activitats de les ong’s. 

http://www.rtvvilafranca.cat/programa/solidaria-monografic 

PROJECTES DE COOPERACIÓ 

Enfortiment de capacitats d’organitzacions que integren la Xarxa 
Mesoamericana de Comunicació Comunitària des de la Comunicació per 
al desenvolupament i el Canvi Social 

Context: La Xarxa Mesoamericana de Comunicació 
Comunitària és un mecanisme per promoure la 
cooperació i integració entre organitzacions de base 
comunitària de la zona, que treballen per la 
comunicació des de l’àmbit de la cultura. La integren 
36 organitzacions i moviments socials de Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Guatemala i Mèxic. Aquestes 
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Dotar d’estratègies innovadores i eines 
tècniques que permetin revertir les 
condicions actuals de silenci i exclusió 
d’àmplies majories, si lenci com 
herència profunda de processos 
dictatorials soferts en el passat, silenci 
tan antic com la mateixa pobresa.
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organitzacions i moviments han estat ignorades per les institucions i espais polítics que s’han 
conformat a la zona, pel que pretén donar una veu alternativa de comunicació comunitària en 
defensa de territoris i bens comuns en resposta als grans projectes de “desenvolupament”, 
governamentals i privats, acordats pels governs centreamericans, que validen la despulla i 
espoli de territoris i bens comuns. 

Es pretén consolidar el model de xarxa, mitjançant la innovació i recerca d’alternatives 
comunitàries que permetin incidir en l’opinió pública aprofitant les TIC’s per establir vincles 
entre activistes locals i internacionals en la creació d’un entorn favorable per a la defensa dels 
drets humans, la incidència i l’acció col·lectiva.   

En tant que xarxa de la societat civil vol influir en la presa de decisions pel que fa  a 
transformacions socials fonamentals, enfortint capacitats i articulant aliances de grups dispars 
en disposar d’una eina de comunicació per a la difusió de les seves idees, sense la mediació 

dels mitjans de comunicació tradicionals, 
controlats per poders estatals o elits 
econòmiques. 

Es tracta de coordinar estratègies comuns 
davant els problemes que també són locals, 
regionals i globals, per tant, assegurant un 
major impacte i incidència en benefici de 
grans sectors poblacionals de la regió. 

Socis locals: Fundación para la Comunicación 
Social Luciérnaga de Nicaragua 

Aspectes prioritaris del projecte: 

-Construcció d’un entorn favorable per a la 
promoció i defensa dels Drets Humans a 
Mesoamèrica, que promogui l’anàlisi crítica i 
l’acció col·lectiva mitjançant l’enfortiment 
de capacitats de la Xarxa Mesoamericana de 
Comunicació Comunitària. 

-Enfortir les capacitats d’incidència i acció 
col·lectiva de les organitzacions integrants de 
la Xarxa i l’ús de les noves tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC’s). 

- Promoure la inclusió digital, capacitació per a l’ús de les TIC’s, generació d’ingressos i 
potenciació de les activitats desenvolupades localment per les organitzacions de la 
Xarxa. 

- Difondre i facilitar l’intercanvi de sabers, coneixements i experiències de les 
organitzacions i xarxes de base comunitària centreamericanes que impulsen processos 
de canvi per a la millora de les seves condicions socials, econòmiques i culturals. 

Ajuntaments: Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia (projecte de continuïtat al que 
van cofinançar aquests mateixos ajuntaments l’any 2013) 
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Els pobles indígenes protagonistes en la construcció de l’Equador 
plurinacional 

Context: Projecte de continuïtat en la defensa dels drets dels pobles indígenes representats a 
la CONAIE, com una estratègia per a la construcció de l’Estat Plurinacional, on tota la societat 
equatoriana hi tingui cabuda. Això vol dir, reconèixer l’existència d’una diversitat de 
nacionalitats i pobles, com a entitats econòmiques, culturals, jurídiques, espirituals i 
lingüístiques, històricament definides i diferenciades. 

Es posa èmfasi per aconseguir espais de 
participació real per a les dones indígenes a través 
de la inserció de la seva agenda nacional en la 
presa de decisions i resolucions del moviment 
indígena. 

Recolzat en els pobles i nacionalitats indígenes de 
l’Equador (beneficiaris/es i actors principals del 
projecte) planteja treballar per una proposta de 
govern autònom constru ïda, debatuda i 
consensuada des de les bases del moviment, a més 
d’una revisió de la seva estructura organitzativa i 
de la institucionalitat democràtica i participativa. 
Treballar, també, per una estratègia de comunicació i difusió que faci visibles les 
problemàtiques i actuacions dins del moviment indígena però, sobretot, al conjunt de la 
societat equatoriana. Establir una agenda agrària integral, incloent el debat sobre el territori, 
construïda des de les comunitats. 
Socis locals: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 

Aspectes prioritaris del projecte: 
- Defensa dels drets dels pobles i nacionalitats indígenes representats a la CONAIE 
- Enfortiment organitzatiu, institucional i propositiu, de forma integrada amb les seves 

tres regionals per posicionar a nivell nacional i internacional el seu 
postulat per un Estat 
Plurinacional sobre la base 
d ' u n a p a r t i c i p a c i ó 
democràtica. 
-Promoure l’equitat entre 
les dones i els homes 
mitjançant l’aplicació de 
la perspectiva de gènere 
-Promoure el respecte 
integral i la consolidació 
dels drets humans, la 
governança democràtica i 

l’enfortiment del teixit social. 
- Promoure la sostenibilitat del desenvolupament social (que inclou 

la cultural i política), ambiental i econòmica 

Ajuntaments: Avinyonet i la Granada 
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La  CONAIE és 
l ' o r g a n i t z a c i ó 
social més forta en 
l'expressió d'un 
sentir general en el 
q u a l d i v e r s e s 
o r g a n i t z a c i o n s 
s o c i a l s , 
c a m p e r o l e s , 
e c o l o g i s t e s , 
afroecuatorianes, 
de dones, d'obrers, 
de jub i l a ts , de 
joves, han basat el 
seu reclam d'un 
país just, solidari 
equitatiu, de drets
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Promoció de la sobirania alimentària a cooperatives agrícoles davant 
el canvi climàtic. El Salvador 

Context: Els departaments orientals de El Salvador, on 
s’executarà el projecte, palesen un greu deteriorament de 
la qualitat de vida dels i les productores, amb conseqüències 
com la baixa producció agrícola, les greus afectacions de la 
producció agrícola provocades pel canvi climàtic, la baixa 
part ic ipac ió de les dones en e l s processos de 
desenvolupament i la persistència d’un model agrícola 
inadequat ecològicament. Les principals causes d’aquesta 
situació es concretarien en el deteriorament ambiental (ús 
indiscriminat d’agroquímics), els desastres recurrents 

ocasionats pel canvi climàtic, la iniquitat de gènere i la falta  de polítiques públiques per 
promoure un desenvolupament agropecuari sostenible. 
Aquest projecte dona suport a cooperatives de base de la reforma agrària salvadorenca en una 
estratègia de desenvolupament rural amb enfocament de sobirania alimentària. Aquest aspecte 
és abordat des d’una perspectiva d’equitat de gènere i incorpora també un procés d’incidència 
per aconseguir la concertació dels àmbits públics i privats per contrarestar els efectes del canvi 
climàtic. 
L’estratègia combina formació i pràctica, amb mètodes participatius, com el de “Campesino a 
Campesino”, i l’assistència tècnica d’institucions creades pel mateix moviment cooperativista.  
El projecte involucra directament sis cooperatives de la Federació de Cooperatives de la 
Reforma Agrària d’Orient. Amb elles s’establiran 160 unitats productives diversificades i més de 
6 horts col·lectius amb els grups de dones. 

Socis locals: Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña. CONFRAS 
 
Aspectes prioritaris del projecte: 

- Promoció de la diversificació agrícola amb 
conreus resistents al canvi climàtic amb 
grans bàsics. 

- Sensibilització i organització dels i les 
agricultores per fer front a l’afectació 
produïda pel canvi climàtic, amb 
capacitat d’incidència sobre polítiques 
públiques locals i nacionals. 

- Enfortiment de l’organització de dones de 
la Federació i participació en les 
activitats productives, de formació, 
organització i lideratge. 

- Enfortiment del centre d’Investigació, Experimentació i Transferència Tecnològica en 
Agroecologia, que dóna servei al moviment cooperativista. 

-
Ajuntaments: Olèrdola 
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INSTITUCIONS I ENTITATS COL.LABORADORES 
• Amnistia Internacional Penedès 
• AA.SS.AA.CC.OO – Companyia de teatre amateur de Godella (País valencià) 
• Centre d’Entitats l’Escorxador – Vilafranca del Penedès 
• Cine Club Vilafranca 
• CUP Gelida 
• Fundación “Tus ojos” 
• Institut Eugeni d’Ors - Vilafranca del Penedès 
• Penedès TV 
• Ràdio Sant Sadurní 
• Ràdio Vilafranca 
• Setmanari “El 3 de Vuit” – Vilafranca del Penedès 
• ... I totes les persones i entitats coorganitzadores del Cicle de debats “L’alternativa 

social”, de la Quinzena Solidària de Sant Sadurní, del Solidaritats de Vilafranca. 
• Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 
• Ajuntament de la Granada 
• Ajuntament d’Olèrdola 
• Ajuntament Sant Cugat Sesgarrigues 
• Ajuntament de Sant Sadurní 
• Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
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