
   ENTREPOBLES PENEDÈS 
      Memòria d’activitats 2016 

 

Podeu obtenir més informació al nostre blog:         

https://entrepoblespenedes.wordpress.com/ 

Podeu contactar amb Entrepobles a:  

penedes@entrepobles.org 
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Presentació 
Abril. Feia un any ens havia deixat la persona, ens quedaven totes i cadascuna de les seves mirades 
que, potser, havíem sabut aprendre. Galeano donava protagonisme, donava paraula i tota la dignitat 
a les gents anònimes, a “los nadies”, que cada dia lluiten per la vida, per un món millor… “Mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”… I  vam intentar compartir-ho 
amb un munt de gent generosa i entusiasta i amb un nombrós públic penedesenc, disposat a amarar-
se de la paraula digna.  

Enrere havia quedat febrer amb un bany màgic d’energia. La presentació al Penedès i a l’estat 
espanyol del documental “Hija de la laguna”, acompanyada de la seva protagonista Nélida Ayay, 
fràgil i rebel, clara i diàfana en la paraula i els convenciments, compromesa amb la terra, amb la 
vida… quan ens recordava allò que “la terra no ens pertany, nosaltres pertanyem a la terra”. 

I va arribar un 3 de març. Qui sap si els interessos del sistema econòmic dominant van intentar 
rebentar somnis i energies. Bales mercenàries i impunes havien silenciat Berta Cáceres, una dona 
valenta, just perquè deia veritats i acompanyava les i los “nadies”, i ens acompanyava a totes 
“¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo, nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo 
contemplando la autodestrucción …!”. La defensa de la vida, la defensa dels territoris que sostenen la 
reproducció de la vida està en mans de “los nadies”. 

I passen els mesos  i segueixen les indiferències, els oblits i el mirar cap altra banda. Enfront les 
persones que cerquen refugi de guerres armades per països “desenvolupats”; enfront persones que 
cerquen recer fugint de les desigualtats que elles no han creat; enfront persones que han de fugir 
perquè consums/”necessitats”/malbarataments aliens els arrabassen o enverinen els seus recursos 
naturals, els seus elements bàsics per a la vida: terra, aigua, aire,... 

I “cal seguir” ens recordava la Nélida, cal seguir “fent coses petites” escrivia Galeano, cal seguir…  
Mentre, les mirades anònimes i desesperades de les persones que fugen o les que ens retorna del mirall 
de les consciències ens segueixen, ens seguiran preguntant.  

Drets Humans, Defensa del Territori, Sobirania Alimentària, Sensibilització i Educació 
Emancipatòria, la Campanya “No al TTIP” han tingut cabuda dins les activitats que hem pogut fer 
enguany al Penedès. 

Gràcies a totes les companyies i totes les complicitats.  
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ACTIVITATS A CENTRES EDUCATIUS 

• Tot el mes d’abril. Institut Milà i Fontanals. Vilafranca. Exposició “Conviure amb la 
terra”. Exposició elaborada per Entrepobles que presenta el concepte de Sobirania Alimentària i 
com aquest i la seva lluita per aconseguir-la es manifesta arreu. 

- 22 d’abril. Institut Nou de la 
Girada. Vilafranca. Xerrada: 
“ C o o p e r a c i ó s o l i d à r i a 
internacional” amb els i les alumnes 
de 1er i 2on d’ESO 

- 25 d’abril. La Fassina. Vilafranca. 
Xerrada “Sobirania Alimentària” 
amb els i les alumnes de Cuina de la 
Fassina i de la Casa dels Oficis de la 
Terra. Coordinat pel Servei de Joventut 
de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 

- 25 maig. Escola Baltà Elias. Vilafranca. Xerrada amb els i les alumnes de 5è i 
lliurament materials “Els nens i les nenes de la Selva d’Esmeraldas” 

- 25 octubre. Escola Sant Josep. Vilafranca. Xerrada “Què és una ong?... 
aproximació” amb els i les alumnes de 4art. D’ESO. Coordinat pel Servei de Joventut Aj. 
Vilafranca. 

- 12 desembre. Col.legi Sant Josep. Sant Sadurní d’Anoia. Projecció documental 
“Hija de la laguna” amb l’alumnat de 3ers. i 4arts. d’ESO 

ACTIVITATS COL.LECTIVES. Amb altres ong’s, amb altres entitats,… 

• CICLE DE DEBATS. “Quatre elements de la crisi de civilització” 

       -    Març. Acompanyant la iniciativa d’Amnistia 	 	
	 Internacional vàrem col·laborar en l’organització 	
	 d’aquest cicle de debats. 

- Laïcisme i religió 

- Tradicions i modernitat 

- Les migracions forçades 

- El negoci i el poder de les armes 
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Institut Nou de la Girada



• HOMENATGE A EDUARDO GALEANO. Actes organitzats per la Comissió Galeano  

                                     
- 14 Abril. Biblioteca Torras i Bages. 

Vilafranca. Taula conversa entorn 
l’obra d’Eduardo Galeano, amb 
participació de: Antonio Doñate, 
Gustavo Duch, Antoni Traveria, 
Cristina Grisolia i la presència de la 
Cònsol d’Uruguai a Barcelona: Noelia 
Martínez Franchi. 

- 1 5 A b r i l . C l à u s t re d e S a n t 
Francesc. Vilafranca. Escenari 
Galeano, amb actuacions musicals, 
lectures de poemes,… Hi van participar: 
Sylvia Roig, Marta Cases, Manolo 
Urbano, Sisu Coromina, Beatriz Sousa, 
Cecília Panisello, “Ayúdame a mirar”  

 

- Durant dos mesos, el Grup de lectura de 
la Biblioteca Torras i Bages va treballar 
obres de Galeano. 

- L’editorial espanyola de l’obra de 
Galeano va donar dues col·leccions de 
tota l’obra editada de l’autor que van 
anar a parar a la Biblioteca Torras i 
Bages de Vilafranca i a la Biblioteca 
Ramon Bosch de Noya de Sant 
Sadurní. 
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Escenari Galeano al Claustre de Sant Francesc, Vilafranca

Taula/conversa entorn persona/obra de Galeano a Biblioteca Torras i Bages, Vilafranca



• PERSONES QUE CERQUEN REFUGI 

Des de primavera, durant tot l’any hem estat col·laborant, en la mesura de les nostres 
possibilitats, en tots els actes de sensibilització i denúncia organitzats a la comarca 
entorn la gravíssima problemàtica de les persones que cerquen refugi a Europa. 
Tant les que va organitzar la Plataforma de Refugiats del Penedès, com en les diferents 
concentracions que s’han anat convocant, com en l’acte organitzat per diferents ong’s a Cal 
Bolet de Vilafranca el 10 de desembre. 

*10 maneres d’ajuda a les persones,  
www.lafede.cat/10-maners-dajudar-a-les-persones-
refugiades/ 

 

 

• 1ª MOSTRA DE BIOCONSTRUCCIÓ I PERMACULTURA 

- 17 Abril. Parc de Sant Julià. Vilafranca. Participació amb 
l’exposició “Conviure amb la terra” i amb materials de 
la Campanya “No al TTIP”, en la 1ª Mostra de 
Bioconstrucció i Permacultura. Convidats per les gents 
d’Ecoxarxa Penedès. 

• XERRADA: “Desaparicions forçoces” 

-5 maig. Escorxador. Vilafranca. 
Xerrada “Desaparicions forçoses” i passi 
documental “Ni vius, ni morts”, amb la participació 
de: Ramon Arnabat, Roser Oliver i Elisenda Calvet.  

Acte organitzat juntament amb Amnistia Internacional i 
ACAPS 
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Exposició “Conviure amb la terra” al Parc de Sant Julià 

Xerrada activistes penedesenques als camps de refugiats de 
Grècia, Vilafranca

Concentració “La Granada Solidària amb els refugiats”

Xerrada a l’Escorxador. Vilafranca

http://www.lafede.cat/10-maners-dajudar-a-les-persones-refugiades/
http://www.lafede.cat/10-maners-dajudar-a-les-persones-refugiades/


• QUINZENA SOLIDÀRIA - Sant Sadurní d’Anoia 

- Juny. Participació en l’organització de la 8ª 
Quinzena Solidària de Sant Sadurní d’Anoia. 
Organitzada per les ong’s i l’ajuntament de Sant 
Sadurní. 

-3 de juny. Presència, a la plaça de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní, amb tenderol d’Entrepobles, amb 
materials, informació projectes i la Campanya “No al 
TTIP” 

- 7 de juny. Al Casal d’Entitats. Projecció 
documental “Hija de la laguna” 

 
• ECOSANTCUGAT – 14ª Fira Mediambiental del Penedès 

- 24 setembre. Dins la 2ª Mostra Audiovisual a l’entorn del 
Medi Ambient, projecció documental “Hija de la 
laguna” 

- 25 setembre. Presència a la zona Poliesportiva amb 
tenderol amb materials i documents d’Entrepobles, dels 
nostres projectes i de la Campanya “No al TTIP” 
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Col.loqui al Casal d’Entitats



• SOLIDARITATS - XVII  Festa de la Solidaritat – Vilafranca del Penedès 

-Octubre. Participació en 
l’organització de Solidaritats 
2016  

- 29 octubre. Presència a la 
Rambla amb tenderol amb 
mate r i a l s d ’En t re pob l e s , 
informació dels nostres projectes 
i de la Campanya “No al TTIP” 

• Fira de Santa Llúcia - Gelida 

- Desembre. Arrel d’haver obtingut el guardó 
Santa Llúcia Solidària 2016, varem fer 
presència amb un tenderol informatiu a la 
Fira de Santa Llúcia de Gelida. 

PRESÈNCIES I TESTIMONIS. Ens van visitar: 

-  Febrer. Geydis Fundora, sociòloga, vinculada a 
l’activisme i estudis de gènere. Professora i 
investigadora de la Facultat Llatinoamericana de 
Ciències Socials (FLACSO-La Habana). Membre del 
col·lectiu “Proyecto Nuestra América” 

 

- 26 Febrer. Sala Zazie. Vilafranca. Estrena conjunta a 
diferents ciutats de l’estat espanyol del documental “Hija de 
la laguna”, amb la presència de la protagonista Nélida 
Yayay, activista camperola andina que descriu la seva relació 
biogràfica amb la lluita per la defensa del territori agrari andí 
enfront la destrucció del medi 
ambient, que suposa l ’activitat 
extractiva per part d’empreses 
mineres multinacionals.  

             Assistència: 90 persones 
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Punt d’informació d’Entrepobles al carrer Major de Gelida

Tenderol a la Rambla S. Francesc

Geidys Fundora en la seva visita a les companyes de la CAF

 Sala Zazie a la projecció de “Hija de la laguna”



- 14 al 16 novembre. Estada al Penedès de Maria 
Témpora Pintado, lideressa camperola peruana, 
vicepresidenta de Fenmucarinap, amb la que hem 
compartit visites a ajuntaments, entrevistes amb 
pagesos i pageses i trobades amb altres col·lectius. 

ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

-  27 Febrer. Telenotícies vespre de TV3 es fa ressò de la presentació documental “Hija de 
la laguna” a Vilafranca, emetent entrevista amb Nélida Ayay. 

- 24 Març. Publicació a “El 3deVuit” article al “Racó 
Solidari”: “El mateix sol, el mateix món”   

-19 maig. Entrevista a Ràdio Vilafranca sobre 
Entrepobles i les seves    activitats. 

-Octubre 2016. Penedès TV. Emissió “càpsula 
solidària” explicant el projecte d’Entrepobles. 
http://media.rtvvilafranca.cat/podcast/penedes-tv/
solidaria-monografics/Fitxes2016_Entrepobles.mp4?_=1 

PROJECTES DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
PRESENTATS 

“Consolidació de la Xarxa Cetreamericana de Comunicació com espai generador 
d’informació alternativa” 

• Antecedents i context: 

		 Continuïtat de projectes presentats a convocatòries 
	 anteriors als Ajuntaments de Vilafranca i Sant 	
	 Sadurní (*), que pretén consolidar la tasca de la Xarxa 
	 Centreamericana de Comunicació (aplega 29 	
	 organitzacions, de Guatemala, El Salvador, Hondures 
	 i Nicaragua) com espai per articular iniciatives de 
	 comunicació relacionades amb temes de l’àmbit 
	 polític, 	social, econòmic, equitat de gènere i cultural 
	 per promoure el desenvolupament humà dels pobles 
	 de Centreamèrica des d’un enfocament crític i 	
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 Témpora Pintado en la seva estada i compartint amb les companyes de la CAF

Taller ciberactivisme

http://media.rtvvilafranca.cat/podcast/penedes-tv/solidaria-monografics/Fitxes2016_Entrepobles.mp4?_=1
http://media.rtvvilafranca.cat/podcast/penedes-tv/solidaria-monografics/Fitxes2016_Entrepobles.mp4?_=1
http://media.rtvvilafranca.cat/podcast/penedes-tv/solidaria-monografics/Fitxes2016_Entrepobles.mp4?_=1


	 qüestionador. Les organitzacions comunitàries que formen la Xarxa han anat assumint un 
	 major compromís, per la qual cosa el projecte reforçarà la capacitat d’apropiació, de  	
	 participació i de coordinació.  

		 Intervenció amb visió regional i de llarg termini, que vincula organitzacions homòlogues 
	 especialitzades en comunicació i moviments socials a Centreamèrica, amb ampli potencial per 
	 establir marcs més enllà de l’àmbit nacional i, així, aprofundir en els reptes descrits. 

		 Durant tot el 2016 es va anar agreujant la ja delicada situació sociopolítica d’Hondures. El 3 
	 de març es va produir l’assassinat de Berta Càceres, coordinadora de COPINH, una de les 
	 organitzacions fundadores de la Xarxa Centreamericana de Comunicació. Això va provocar 
	 una profunda reflexió per part de tota la Xarxa i una decisió clara de 	
	 millorar aspectes de 	 seguretat informàtica i en les comunicacions, 	
	 cosa que va fer reformular algunes de les línies 	 de desenvolupament 	
	 d’aquest projecte. 

• Aspectes prioritaris del projecte:  

		 Consolidació Xarxa Centreamericana de Comunicació com generadora 
	 d’una informació alternativa de qualitat, defensora de la llibertat 	
	 d’expressió i dels drets humans enfront la desinformació que impera a la 
	 regió.  

- Capacitacions en gestió de plataformes digitals, en l’aplicació de 
l’enfocament de gènere i dels drets de les dones en els missatges de les 
produccions de la Xarxa. 

- Consolidació del Centre de Documentació (CEDOC) com dinamitzador del intercanvi i 
divulgació d’arxius de la Xarxa. 

- Arrel de la greu situació d’Hondures, es reformula el projecte, posant més èmfasi en aspectes 
de seguretat, tant per a les persones, com per a les comunicacions. Tanmateix s’acorda incidir 
en una major visibilització del treball de COPINH. 

• Socis locals: Fundación para la Comunicación Social Luciérnaga de Nicaragua. 

• Ajuntaments: Olèrdola, Vilafranca i Sant Sadurní d’Anoia. 

	 (*)Projecte de continuïtat al que venen finançant els ajuntaments de Vilafranca i S. Sadurní des de 2013. Trobareu més 
	 informació a les memòries d’anys anteriors. 

“Una ciutadania activa i articulada per a la defensa dels Drets Humans, amb visió de 
gènere”	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      

• Antecedents i context: 

El projecte sorgeix davant la necessitat de construir una ciutadania global, conscient de la 
relació entre la realitat del sud i la realitat a Catalunya, i de la relació intrínseca entre els 
DDHH i el desenvolupament de les comunitats en les que treballem. 
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Taller orientació Canal 10  
TVES – El Salvador



A molts països d’Amèrica Llatina han augmentat les agressions, les amenaces i la 
criminalització de les defensores de DDHH, de tots els moviments socials, inclosos els 
feministes. Si bé, els tractats internacionals i moltes de les legislacions estatals d’Amèrica 
Llatina protegeixen els DDHH i els DESCA, en la realitat no es troben mecanismes de 
protecció i exigibilitat quan aquests són vulnerats. Els tractats i acords de comerç i inversions 
econòmiques i financeres amb mecanismes d’obligatorietat són molt més efectius, debilitant la 
funció garantista de drets dels estats. 

La criminalització de la protesta s'expressa també en les contínues declaracions de les 
autoritats polítiques, en què s'acusa els dirigents socials, organitzacions no governamentals o 
intel·lectuals relacionats amb el camp dels drets humans, de ser pro -terroristes i/o 
violentistes. 

A més, en països com Hondures, Guatemala i Perú, va prenent cada vegada més força la 
intimidació i l'assassinat a mans de sicaris vinculats amb les empreses extractives, en un 
escenari de total desprotecció per part de l'Estat. 

• Aspectes prioritaris del projecte: 

Contribuir a la construcció d'una ciutadania activa que s'apropiï de l'exigibilitat dels DDHH, 
promovent la reflexió i el debat i visibilitzant propostes que contribueixin a potenciar la seva 
defensa.  

La participació d’organitzacions diverses (org. dones, ONG, altres agents socials, i mitjans de 
comunicació) en la realització d’accions articulades de difusió i incidència per la protecció dels 
DDHH. 

La difusió i sensibilització a la ciutadania sobre els DDHH i les persones defensores de 
DDHH, a comarques catalanes amb el suport de les entitats col·laboradores. 

• Ajuntament: Vilafranca del Penedès  
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Berta Càceres    Màxima Acuña



“Enfortiment de la sostenibilitat econòmica, comercial i socio-organitzativa de la 
processadora de Chicha de Jora del Comité Central de Dones de la zona andina de 
Cotacachi, Imbabura (Equador)” 

• Antecedents i context:  

Comunitats que fa deu anys estaven en procés de 
resistència davant potencial entrada explotació 
minera a gran escala a la zona. En aquest procés 
es van anar cercant alternatives sostenibles al 
model de desenvolupament de la megamineria.  

Des de 2010 s’han executat projectes de 
desenvolupament amb dones indígenes i 
camperoles: formació política i organitzativa, 
drets humans, producció panís agroecològic i 
implementació d’una planta processadora de 
chicha de jora, que serà el que generarà recursos i estabilitzarà la producció del mateix panís 
agroecològic. 

L’empresa comunitària Sara Mama suposarà un model d’economia solidària, productiva, 
agro transformadora, comercialitzadora, organitzativa i formativa. Esdevé una resposta viable 
enfront les problemàtiques d’exclusió de les dones indígenes de l’àmbit rural/urbà d’Equador. 
Generarà doncs, capacitats, oportunitats de treball, empoderament i autonomia per aquestes 
persones. 

• Aspectes prioritaris del projecte: 

		 Millora de les capacitats de les dones indígenes camperoles de la zona andina de Cotacachi. 
	 Aprenentatge i formació tècnica per a garantir la sostenibilitat social, econòmica i comercial 
	 de la processadora de chicha de jora. Aspectes que facilitaran autonomia financera a les 	
	 dones, famílies i grups organitzats. 

		 Introducció al mercat (destí: mercat professionals, cuina i mercat de consum) de la beguda 
	 ancestral chicha de jora (producte pioner i de qualitat) en ampolles produïdes en micro-	
	 empresa comunitària Sara Mama. Aquesta producció genera impacte positiu en economia de 
	 dones i famílies a la vegada que promou venda estable i preu just als productors i productores 

de blat de moro autòcton. 

Projecte inclusiu socio-econòmic, innovació 
industrial, lideratge de dones, valors i d’identitat 
cultural. 

•Socis locals: Assemblea Unitat Cantonal 
Cotacachi (AUCC) – Equador 

•Ajuntaments: Avinyonet, Gelida i La Granada 

MEMÒRIA 2016 !12

Reunió mensual dones indígenes camperoles UNORCAC 

 Comunitat Colinbuela - Parròquia del Sagrario



PERSONES, ENTITATS I INSTITUCIONS COL.LABORARODES 

- Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 

- Ajuntament de Gelida 

- Ajuntament de la Granada 

- Ajuntament d’Olèrdola 

- Ajuntament de S. Cugat Sesgarrigues 

- Ajuntament de S. Sadurní d’Anoia 

- Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

- Amnistia Internacional Alt Penedès 

- Biblioteca Torras i Bages - Vilafranca 

- CAF (Comunitat Auto Financera de Dones de l’Alt Penedès)  

- Casa d’Oficis de la Terra – La Fassina - Vilafranca 

- Cine Club Vilafranca 

- Col.legi Sant Josep – S. Sadurní d’Anoia 

- Ecoxarxa Penedès 

- Escola Baltà Elias – Vilafranca 

- Escola Sant Josep – Vilafranca 

- Institut Milà i Fontanals - Vilafranca 

- Institut Nou de la Girada – Vilafranca 

- L’Escorxador, Centre d’Entitats-Vilafranca 

- Penedès TV 

- Ràdio Vilafranca 

- Setmanari “El 3 de vuit” - Vilafranca 

- ... I totes les persones i entitats coorganitzadores del Cicle de Debats “Quatre elements de la crisi de 
Civilització“, de la “Comissió Galeano”, de la “Quinzena Solidària” de S. Sadurní d’Anoia i del 
“Solidaritats” de Vilafranca. 
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