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Presentació 
Persones  refugiades  que  truquen  portes  que  no  s’obren,  guerres 
obertes o silenciades alimentades pels guanys freds i calculats de la 
indústria  de  la  mort,  desigualtats  en  l’accés  a  recursos  naturals, 
alimentaris,  energètics,...  Fam en qui produeix aliments,  misèria en 
territoris plens de recursos,... 

Pinzellades d’un únic planeta, cada vegada més petit que, segons el 
tractem a ell  i  les persones que l’habiten, en podem esperar,  o no, 
sostenibilitat present i futura. La tossuda constatació que algunes de 
les  nostres  “normalitats”  i,  també,  les  “normalitats”  basades  en  el 
creixement  infinit  en  un  món  finit  de  recursos  i  possibilitats  ens 
interpel·len per un canvi radical de relació amb persones i medi. Ho 
podem fer prenent consciència o des de la inconsciència del “viure al 
dia”;  mentrestant,  desastres  “naturals”,  guerres,  canvis  climàtics, 
migracions, i la injustícia i mancances en que viuen cada dia milions 
de persones ens ho aniran recordant.

Aquestes pàgines volen apropar ressenya comentada de les principals 
activitats desenvolupades per Entrepobles-Penedès durant l’any 2015. 
Informacions  que  podeu  ampliar  consultant  el  nostre/vostre  blog, 
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... 

Tú no puedes comprar al viento.  
Tú no puedes comprar al sol.  
Tú no puedes comprar la lluvia.  
Tú no puedes comprar el calor.  
Tú no puedes comprar las nubes.  
Tú no puedes comprar los 
colores.  
Tú no puedes comprar mi 
alegría.  
Tú no puedes comprar mis 
dolores. 

.../… 

Vamos caminando 
Aquí se respira lucha  
… 
Vamos dibujando el camino  
… 
Aquí estamos de pie 

“Latinoamérica” – Calle 13

Memòria d’activitats 
2015

https://entrepoblespenedes.wordpress.com
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company  de  viatge  informatiu  en  el  dia  a  dia.  També  ens  podeu 
demanar  més  informació  dels  projectes  presentats  a  municipis  del 
Penedès,  dels  que  aquí  presentem breu  síntesi.  Si  voleu  conèixer, 
compartir  feina  i  mirades,  us  esperem  qualsevol  matí  de  primer 
dissabte de mes a les nostres/vostres trobades de grup a l’Escorxador 
de Vilafranca. 

Aquestes  ratlles  volen  acompanyar  el  record,  les  emocions  i  la 
obstinació de seguir en la petjada per la justícia social, per totes les 
justícies.  Des  de  la  humilitat  i  el  reconeixement  de  les  moltes 
limitacions en el propòsit.
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Activitats 

Sobirania alimentària

➢ 21  de  gener  -   Presentació  del  llibre  “Pràctiques  i 
estratègies  de  la  pagesia  a  Catalunya.  Trajectòries  i 
plantejaments  de  futur”,  amb  Montserrat  Soronellas  i 
Gemma Casal a l’Escorxador de Vilafranca

Les seves autores ens van presentar aquest informe de recerca, que 
suposa el segon treball coordinat per Entrepobles sobre l’agricultura i 
la  Sobirania  Alimentària  a  Catalunya.  El  podeu  trobar  a  l’enllaç: 
https://entrepoblespenedes.files.wordpress.com/2015/01/informe_pagesia.pdf 
Més de 50 persones, moltes pageses i pagesos, amb diferents mirades 
d’aquesta  realitat,  van acollir  la  presentació i  van protagonitzar  un 
molt  interessant  debat.  Agraïm el  suport  i  complicitat  de  l’Alfred 
Vallès en la presentació i moderació de l’acte.

➢ 15 d’abril – Xerrada Sobirania Alimentària i projecció 
del  documental  “ON”  al  Centre  Ocupacional  Francesc 
Layret de Vilafranca 

Amb una  vintena  d’alumnes  de  la  Casa  d’Oficis  de  la  Terra  de  la 
Fassina vam compartir debat i idees entorn la Sobirania Alimentària

Feminismes 

➢ Del 5 al  15 de març –  Projecció de curts del DONA’M 
CINE  al  CINECLUB  Vilafranca  a  la  Sala  Zazie  de 
Vilafranca.

Arrel de les activitats del dia internacional de la dona treballadora, de 
la  disponibilitat  d’excel·lents  materials  del  “Dona’m  Cine”  que 
organitza  Entrepobles  i  de la  molt  bona predisposició que trobem 
sempre  en  la  gent  del  Cine  Club  Vilafranca,  els  vam  proposar 
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“Rere  aquest  intent  hi  ha  la  voluntat  de  conèixer  si  la 
nostra societat i el sector agrari, es pot arribar a plantejar 
un nou model d’agricultura que recuperi, amb el suport de 
les  tecnologies  més  actuals,  les  maneres  de  fer  de  les 
cultures  agràries  locals:  unes  pràctiques  sostenibles  que 
retornin  a  la  pagesia  el  seu  paper  protagonista  en  la 
producció d’aliments variats, saludables i capaços de ser 
consumits  en  proximitat,  en  els  mercats  locals,  per  les 
poblacions del propi país.”

Soronellas, M.; Casal, G. (2013):  Pràctiques i estratègies 
de la pagesia a Catalunya. Trajectòries i plantejaments de 
futur

https://entrepoblespenedes.wordpress.com/2015/01/09/presentacio-del-llibre-practiques-i-estrategies-de-la-pagesia-a-catalunya/
https://entrepoblespenedes.files.wordpress.com/2015/01/informe_pagesia.pdf
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compartir algun curts del “Dona’m Cine” per a la seva projecció en les 
prèvies a les seves sessions de cinema. Així es van poder programar: 

➔ Violeta  Projecció: 5 i 6 de març 

➔ Libra  Projecció: 7 i 8 de març

➔ Les coses que importen  Projecció: 12 de març

➔ Escúchame  Projecció: 13 de març

➔ Mujeres camino  Projecció: 14 i 15 de març

 Activitats col.lectives 

➢ Febrer  –  Quart  cicle  de  debats  per  l’Alternativa  Social  - 
“Acció  ciutadana  i  proximitat”  –  L’Escorxador  – 
Vilafranca

- Ciutadania i proximitat

- Nou vinguts:  Experiència, dificultats i futur

- Agricultura de proximitat i consum responsable. On 
son els límits?

- TTIP.  Associació  Transatlàntica  pel  Comerç  i  la 
Inversió 

Aquestes  van  ser  les  temàtiques  dels  debats  convocats  per  ong’s  i 
organitzacions  socials  del  Penedès.  A banda  de  col·laborar  en 
l’organització,  enguany,  a  la  taula  sobre  el  TTIP,  aportàvem  el 
testimoni  de  l’Alex  Guillamon,  coordinador  d’Entrepobles  i 
membre de la campanya estatal contra el TTIP.

La nostra exposició “Els límits del creixement” va estar penjada a 
la sala d’actes de l’Escorxador durant tot el cicle dels debats.

➢ Del 15 de juny al 6 de juliol - 7ª Quinzena Solidària de Sant 
Sadurní d’Anoia

Novament hem cooperat en l’organització de la Quinzena Solidària 
que aplega les ong’s de Sant Sadurní i presenta a la vila un conjunt 
d’activitats i  materials per a la sensibilització.  Per coincidències de 
calendari, enguany Entrepobles va poder oferir moltes propostes a la 
programació. Queden apuntades:

- 15 de juny - Visita de Wendy Paiz i Arturo Arbizures de 
la  Red  Centroamericana  de  Comunicación  Social  a 
l’Ajuntament  de  Sant  Sadurní,  van  ser  rebuts  per 
membres del Consell de Cooperació, la tècnica municipal, 
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els regidors Solidaritat i Cooperació Internacional així com 
per l’alcalde accidental.

- 16 de juny – Entrevista per ràdio Sant Sadurní a Wendy 
Paiz i Arturo Albizures.

- 16 de juny - Al Casal d’Entitats, taller-col·loqui: “Mitjans 
de  comunicació  social  per  fer  visibles  realitats 
silenciades”.

- 22  de  juny  –  Participació  a  la  tertúlia  de  Ràdio  Sant 
Sadurní, “Es necessària la cooperació?” 

- 26  de  juny,  dins  dels  actes  del  dia  Internacional  del 
Refugiat:  Xerrada  de  Irene  Ruano  en  el  marc  de  la 
Campanya pel tancament dels CIES.

➢ 3  de  setembre.  Concentració  contra  les  polítiques 
restrictives  de  la  UE  davant  la  realitat  de  les  gents 
refugiades. Plaça de la Vila – Vilafranca

Juntament  amb  altres  ong’s  i  organitzacions  socials  varem  donar 
suport a aquest acte en favor de les persones refugiades que fugen de 
conflictes i arriben a Europa. 
 

➢ 3 i 4 d’octubre. Participació a l’Eco-Sant Cugat, 13ª Fira 
Mediambiental del Penedès a Sant Cugat Sesgarrigues

Dins la 1ª Mostra Audiovisual a l’Entorn del Medi Ambient tornàvem 
a projectar el documental “ON”.  L’endemà, diumenge, al Recinte 
Firal varem instal·lar el nostre tenderol 
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...

- ... La nostra prosperitat, cada vegada més fràgil, té uns 
orígens,  uns  silencis  i  unes  exigències  que  han  de 
preguntar-se  sobre  qui  recauran  les  conseqüències  en 
preus, en atur, en explotació, etc.

- Cal crear una clima d’opinió, d’accions concretes que es 
tradueixin en més equilibri econòmic i  de signe ecològic 
entre les nacions; el control eficaç de les armes, el respecte 
als drets dels pobles...

- Acceptar d’entrada que aquestes polítiques d’una manera 
o altra poden afectar el nostres referents de benestar que 
sovint es consideren inamovibles. ...

Paràgrafs del manifest llegit



Memòria Entrepobles Penedès 2015

➢ Octubre. Solidaritats a Vilafranca

Durant  tot  el  mes  d’octubre  es  van  anar  presentant  les  diferents 
activitats,  enguany  molt  orientades  a  informar  i  promoure  la 
sensibilització  envers  les  persones  refugiades.  Tot  i  participar  en 
l’organització, el gruix d’activitats es va desenvolupar per part de les 
organitzacions  més  directament  implicades  en  aquesta  greu 
problemàtica  arrel  les  conseqüències  dels  conflictes  armats  oberts, 
però també d’altres aspectes que tenen més a veure amb desigualtats i  
situacions d’injustícies.

El 24 d’octubre, fèiem presència en la XVI Festa de la Solidaritat.

Assemblea estatal d’Entrepobles a Altafulla 

Altafulla,  18  i  19  d’abril.  En  coordinació  amb  les  companyes  i 
companys  de  Tarragona,  enguany  vam  coorganitzar  la  XXVII 
assemblea estatal d’Entrepobles. Durant tres dies es van aplegar prop 
d’un centenar de persones de tot l’estat, que comparteixen el projecte 
que entre totes debatem i decidim una vegada a l’any. Espai per a les 
empaties i els aprenentatges.

Exposició “Els límits del creixement” 

Es tracta de dotze plafons que 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. Enguany s’ha pogut veure i treballar:

➢ Al  Cicle  de  debats  “Acció  Ciutadana  i  proximitat”  a 
l’Escorxador de Vilafranca, del 2 al 28 de febrer

➢ A la Sala Polivalent, Àrea d’Atenció a les persones de Cunit, 
en  el  marc  del  “7è  mercat  d’intercanvi  i  de  2ª  mà”  el  4 
d’octubre.

➢ A l’Escola  de  Formació  Dolors  Paul  de  Cunit,  del  5  al  14 
d’octubre.

➢ Al Institut Milà i Fontanals de Vilafranca, del 19 d’octubre al 
27 de novembre

Visita de membres de la Red Centroamericana de 
Comunicación Social 
Aprofitant que estaven per l’estat espanyol per participar en activitats 
i retre comptes i informacions davant institucions, a mitjans de juny 
compartíem amb Wendy Paíz i  Arturo Arbizures tres intensos dies 
d’activitats  i  empaties.  Pertanyen  a  organitzacions  socials  i  de 
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comunicació centreamericanes que, juntament amb d’altres, han teixit 
la  Red  Centroamericana  de  Comunicación  Social.  Una  xarxa, 
orientada  a  donar  a  conèixer  realitats  de  comunitats  i  contextos 
socials,  moltes vegades silenciades pels grans mitjans o pels poders 
dominants.

Donat que als darrers tres anys els ajuntaments de Vilafranca i Sant 
Sadurní  han  donat  suport  financer  al  projecte  de  la  Xarxa 
Centreamericana de Comunicació Social (veure les memòries d’anys 
anteriors i el nostre blog), varem voler apropar les dues realitats per a 
un millor coneixement mutu i compartir informacions i tracte.
En un altre apartat ja es detallen punts de la seva visita a Sant Sadurní, 
a Vilafranca les seves activitats públiques varen ser, el dia 15 de juny:

- Visita  als  estudis  de  Ràdio  Vilafranca  i  Penedès 
Televisió on van ser entrevistats. També van mantenir una 
reunió  tècnica  amb el  Cap d’informatius,  sobre  aspectes 
tècnics i organitzatius d’una ràdio i teles locals.

- Visita  al  Tècnic  de  Cooperació  i  Solidaritat  de 
l’Ajuntament de Vilafranca

- Escorxador  de  Vilafranca.  Col·loqui  amb  les  ong’s  i 
organitzacions  socials  vilafranquines.  “Comunicació 
social,  una  estratègia  per  fer  visibles  realitats 
silenciades i treballar pels drets humans”

Altres activitats 

➢ 17  d’abril  –  Xerrada  “Relacions  Nord-Sud”  a  l’Escola 
Sant Josep de Vilafranca

Xerrada compartida amb una quarantena d’alumnes de la tutoria de 
3er. d’ESO de l’escola.

➢ 20 de maig –  Conferència sobre Èbola al  IES Eugeni 
d’Ors de Vilafranca

Davant 50 alumnes de 1er de batxillerat, el company Alfons Sancho va 
donar una conferència sobre l’èbola i la resposta sanitària que s’havia 
donat per aquesta epidèmia a l’Àfrica, a l’estat espanyol i Catalunya. 
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“Nuestro principal objetivo es borrar las fronteras y las 
limitaciones que tenemos para desarrollar nuestros 
pueblos hermanos” Wendy Paíz 

“Hacemos comunicación popular, nos formamos en su día 
en la pura práctica y formamos parte del movimiento 
social” Arturo Arbizures
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També va fer un repàs crític al tractament mediàtic amb que es va 
tractar tota la temàtica i a les actuacions de les autoritats sanitàries al 
respecte.

Als mitjans
➢ 28  de  maig  –  “Mediterrània.  Pont  o  abisme?”  – 

Publicació article d’opinió, en col·laboració amb el Racó 
de la Solidaritat del 3d8 de Vilafranca

➢ Juny i juliol - Cobertura visita Wendy Paíz i Arturo Arbizures. 
Tant Penedès TV com Ràdio Vilafranca i Ràdio Sant Sadurní 
van poder difondre la presència i contextos socials d’aquestes 
persones.  També  es  va  publicar  una  entrevista  al  butlletí 
municipal “Casa de la Vila” de Sant Sadurní d’Anoia.

➢ 29  d’octubre  –  Programa  “Veterans”  de  Penedès  TV, 
dedicat a la Cooperació Internacional.
Convidats  per  Penedès  TV,  juntament  amb  companys 
d’Equalmon i Acaps, participàvem en un col·loqui entorn la 
cooperació internacional. 

Projectes de Cooperació i 
sensibilització 
 

➢  Enfortiment  de  capacitats  a  organitzacions  que 
integren la  Xarxa Centreamericana de Comunicació 
des  de  la  Comunicació  per  al  Desenvolupament  i  el 
Canvi Social (4ª fase)  

Context i antecedents: 

La Xarxa Centreamericana de Comunicació Social 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,  Hondures,  El 
Salvador,  Guatemala i  Mèxic.  Aquestes  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 
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privats, acordats pels governs centreamericans, que validen la despulla 
i espoli de territoris i bens comuns.

Amb cofinançaments dels  ajuntaments de Valladolid,  Vilafranca del 
Penedès i Sant Sadurní d’Anoia, entre 2013 i 2015, s’han desenvolupat 
les tres primeres fases del projecte. Gràcies a aquest s’ha consolidat la 
xarxa,  fent visites d’informació a les organitzacions a quatre països 
(Nicaragua, El Salvador, Hondures i Guatemala); la creació del Centre 
de  Documentació  (CEDOC);  el  portal  web;  l’organització  de  la 
primera trobada de comunicadors comunitaris; i la primera reunió de 
cinemateques  i  videoteques,  cara  al  rescat  de la  memòria  històrica 
dels  pobles  centreamericans.  Al  2014 es  va  capacitar  en producció 
radiofònica,  periodisme  comunitari  i  plans  de  comunicació  i 
incidència. Al 2015 s’han prioritzat les tecnologies de la comunicació 
amb  formació  en  ciberactivisme  digital,  tallers  de  periodisme 
comunitari en Tic’s i tallers de plans i estratègies d’incidència a través 
de les tic’s

Aspectes prioritaris del projecte: 

- Promoure  xar xes  i  a l i ances  per  a  una  soc ie ta t 
centreamericana transformadora, basada en la diversitat i la 
igualtat,  amb una  ciutadania  activa,  crítica,  participativa  i 
propositiva, que li permeti incidir en les seves realitats i drets 
socials,  econòmics  i  culturals,  a  partir  del  treball  de  la 
comunicació social (Xarxa Centreamericana de Comunicació 
Social) 

- Líders  i  lidereses  de  les  organitzacions  d’aquesta  Xarxa 
Centreamericana  coneixeran  i  exercitaran  la  concepció  i 
metodologies  per  a  desenvolupar  processos  d’incidència 
política a nivell nacional, regional i local, que es tradueixi en 
polítiques  públiques  per  a  la  llibertat  d’expressió  a 
Centreamèrica i la incidència en generar una opinió pública 
qüestionadora contra la violència de gènere. 

- Promoure l’accés a la informació digital, capacitació per a la 
incidència en polítiques públiques en comunicació i violència 
contra  les  dones  de  les  organitzacions  de  la  Xarxa 
Centreamericana de Comunicació 

Socis locals: Fundación para la Comunicación Social Luciérnaga de 
Nicaragua

Ajuntaments:  Vilafranca  del  Penedès  i  Sant  Sadurní  d’Anoia 
(projecte de continuïtat al que van cofinançar aquests mateixos ajuntaments els 
anys 2013 i 2014)
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➢ Educació i organització comunitària per a la promoció 
dels  drets  ambientals,  protecció  i  us  sostenible  dels 
recursos  naturals  de  la  conca  alta  del  riu  Lempa  a 
Chalatenango 

Context i antecedents: 

Diversos  estudis  d’agències  internacionals,  entre  elles  la  ONU, 
indiquen que El  Salvador és  un dels  països  amb més vulnerabilitat 
ambiental del món.

El  model  de  desenvolupament  basat  en  l’explotació  de  recursos 
naturals  de  manera  insostenible,  la  construcció  de  carreteres,  el 
desenvolupament de dotze represes hidroelèctriques i la introducció 
de la mineria industrial amb un fort impacte de contaminació en les 
aigües del riu Lempa i de tota la zona, han provocat un alt grau de 
deteriorament mediambiental  i  de vulnerabilitat  per a  tota la  zona 
nord del país, on hi ha el departament de Chalatenango.

Cripdes acompanya comunitats d’aquest departament de fa prop de 
30 anys, aleshores desplaçades arrel del conflicte armat que va delmar 
el  país.  Han estat  treballant  per  la  millora  de les  condicions de la 
població  més  empobrida,  en  l’organització  i  el  desenvolupament 
comunitari. 

Davant  d’aquesta  situació  diversos  municipis  i  organitzacions 
(mediambientals i de cooperació)  han establert una sèrie de projectes 
per a empoderar la població per l’aprofitament dels recursos existents 
pel seu desenvolupament, però també per la millora de l’educació, els 
drets de les dones i l’enfortiment dels processos d’incidència, vers la 
recuperació  i  gestió  sostenible  del  medi  ambient,  l’aigua  i  la 
implementació  de  polítiques  i  mecanismes  de  consulta  a  les 
comunitats afectades.

 

Aspectes prioritaris del projecte: 

- Promoure la protecció, defensa i ús sustentable dels recursos 
naturals a la conca alta del riu Lempa a Chalatenango. Aquest 
projecte  preveu  les  actuacions  en  10  municipis  del 
departament de Chalatenango.

- Enfortir l’organització i educació comunitària per impulsar el 
dret de la població a decidir sobre els recursos naturals del 
seu territori.

Socis locals: CRIPDES, El Salvador

Ajuntaments: Avinyonet del Penedès i la Granada
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Projecte de Sensibilització 

➢ “Dóna’m  cine”.  Un  projecte  audiovisual  on  line  de 
curtmetratges solidaris realitzats per dones 

Context i antecedents: 

Dóna’m Cine és un projecte audiovisual de cinema impulsat a través 
d’internet que s’adreça a totes aquelles dones que vulguin expressar-se 
a través d’una càmera fent un curtmetratge.

Tot recollint el punt de vista d’altres dones que s’expressen a través 
del llenguatge visual,  l’objectiu del projecte és mostrar experiències 
sobre l’apoderament de les dones i els canvis que aquest els provoca a 
elles i al seu entorn

Dóna’m Cine vol proporcionar una forma de distribució democràtica 
i  més  accessible  a  obres  que  no  tenen un  espai  en  els  mitjans  de 
difusió  tradicionals,  tot  fent  visible  la  situació  d’altres  dones  que 
tampoc no disposen d’aquest espai.

Aspectes prioritaris del projecte: 

Taller  de  realització  d’audiovisuals;  3a  edició  del  Concurs  Dóna’m 
Cine  on  line  de  curtmetratges;  mostra  de  cinema  i  lliurament  de 
premis; i fòrums de votacions i d’intercanvi d’experiències; una gira de 
curts en diferents comarques i la presentació a diferents festivals de 
cinema.

Ajuntament: Vilafranca del Penedès 
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Institucions i entitats 
col·laboradores 

• Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

• Ajuntament de Cunit

• Ajuntament de la Granada

• Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

• Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

• Ajuntament de Vilafranca del Penedès

• Alfred Vallès, Vilafranca

• Amnistia Internacional Penedès

• Campanya pel tancament dels CIES

• Casa d’Oficis de la Terra – La Fassina, Vilafranca 

• Cine Club Vilafranca

• Escola de Formació Dolors Paul, Cunit

• Escola Sant Josep, Vilafranca

• Institut Eugeni d’Ors, Vilafranca

• Institut Milà i Fontanals, Vilafranca

• “L’Escorxador”, Centre d’Entitats, Vilafranca 

• Marxa Penedessenca pels Drets Socials

• Penedès TV

• Ràdio Sant Sadurní

• Ràdio Vilafranca

• Setmanari el “3 de Vuit”, Vilafranca

• … I totes les persones i entitats coorganitzadores del Cicle de 
debats  “L’alternativa  social”,  de  la  “Quinzena  Solidària”  de 
Sant Sadurní i del “Solidaritats” de Vilafranca
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