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Para resistir a las guerras y a sus

efectos devastadores, las mujeres
globalizan la resistencia y se
refirman en la decisión de trabajar
conjuntamente por el Derecho a
una vida libre de violencias.

Con ocasión del aniversario nú-
mero 40 de la creación de la Orga-
nización Femenina Popular –OFP-
de Colombia, y con el soporte de la
Plataforma unitaria contra las vio-
lencias de género, la Marxa Mun-
dial de Mujeres-Catalunya, la Fun-
dación Hèlia, el Col·lectiu Maloka
Colòmbia y Mujeres Pa´lante,  se
realizó en Barcelona el Coloquio
“Voces de Mujeres en los conflictos
armados”,  en donde participaron
las mujeres de Palestina,  México y
Colombia.

Las mujeres ofrecieron su testi-
monio, sus estrategias y mecanis-
mos para  seguir tejiendo la vida,
explicaron cómo realizan su traba-
jo contra la guerra y por la paz,
cómo plantan cara a las desigual-
dades, al machismo  y a todas las

violencias basadas en género.
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Colombia, Palestina o México no
son los únicos lugares donde las
mujeres son violentadas, pero sí
son países que por su situación par-
ticular de conflicto, se presentan si-
tuaciones exacerbadas de violencia
y de acceso limitado a la justicia.

En la Historia de la humanidad,
durante eventos de guerra y/o con-
flicto armado, las mujeres siempre
han ocupado un lugar importante
como resconstructoras del tejido so-
cial, defensoras de derechos huma-
nos, tejedoras de paz y participan-
tes activas en procesos sociales y po-
líticos. Es el caso de la Organización
Femenina Popular OFP, espacio con-
formado por mujeres de base, defen-

soras de los derechos humanos in-
tegrales, constructoras de proyectos
de vida digna a partir de la resisten-
cia frente a todas las formas de vio-
lencia, la patriarcal, la económica, la
cultural, la política y la que ocasio-
na la actual confrontación armada
que cubre un periodo ininterrum-
pido de 47 años de conflicto.

Durante este largo periodo, son
las mujeres las que soportan en ma-
yor proporción el efecto devastador
de la guerra, en sus vidas, sus cuer-
pos y en sus territorios. Como con-
secuencia la afectación genera un si-
niestro social, cultural y político
con daños incalculables. Por citar
algunas cifras: cerca de cuatro mi-
llones de personas en situación de
desplazamiento y el 70% son muje-
res y niñas; tres millones de perso-
nas desaparecidas; un partido polí-
tico de oposición exterminado; tres
mil sindicalistas asesinados y el des-
pojo de las mejores tierras de las co-

Colombia: globalizando las resistencias

(segueix a la pàgina 6)
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RETALLADES
La Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE), Mercedes Ruiz-
Gimenez, dice quela reducción en 1.389 millones de euros es un «golpe
brutal» al sistema de cooperación internacional. Según ha señalado la
coordinadora en un comunicado, el recorte de un 47,6% en coopera-
ción internacional (aprobado en los presupuestos) «pone en serio peli-
gro lo conseguido durante décadas de trabajo especializado en los paí-
ses empobrecidos» y daña «profundamente» la imagen de España.

http://www.lavanguardia.com/economia/20120330/54279770166/presupuestos-
generales-del-estado-2012.html

La cooperació al desenvolupament ha estat la principal víctima de la
recessió i el dèficit públic. La xifres no deixen cap mena de dubte ni a
Espanya ni a Catalunya, encara que aquesta comunitat s’emporta la
palma. La retallada catalana ha estat del 70% des de l’inici de la crisi,
mentre que en el conjunt de l’Estat ha disminuït un 40%, segons va
denunciar ahir simultàniament a Barcelona i Madrid Intermón Oxfam,
que va qualificar d’autèntica «sagnia» la pèrdua de fons.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/catalunya-retallat-cooperacio-des-
envolupament-1596067
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La Xarxa d’intercanvi neix amb
voluntat d’engegar projectes de mi-
llora de la convivència veïnal just
en un moment que creiem molt di-
fícil i que no s’arreglarà de forma
espontània. Cal introduir elements
de canvi que beneficiïn a les perso-
nes.

El canvi tant sols és possible amb
el moviment i estem convençuts de
que ha arribat el moment d’enge-
gar projectes socials i de convivèn-
cia basats en sistemes que han fun-
cionat durant molts segles de for-
ma eficient tant en l’aspecte de con-
vivència entre les persones con
d’aquestes amb el seu entorn natu-
ral.

Pot semblar que, en un món
globalitzat, el projectes locals i veï-
nals no tenen importància i això
pot ser cert per aquest “món” irre-
al que anomenem globalitzat, però
cada persona viu en un lloc concret
i la globalització positiva s’ha d’en-
tendre per apropar cultures i per-
sones.

La nostra aposta és que si ens
ajudem mútuament podem superar
més fàcilment les necessitats i viure
amb la satisfacció de pertànyer a una
comunitat solidària en la que fem
tot el que podem per millorar les
coses.

El nostre primer projecte és el
Banc del Temps, en el que les per-
sones ofereixen les seves habilitats,
coneixements i sensibilitat personal
a canvi de disposar de tots aquests
elements quan els necessiti, en el que
la única moneda és el temps i el
temps de cadascun de nosaltres val
el mateix.

De forma paral·lela es dona su-
port al mercat d’intercanvi de tot
tipus d’objectes, que van des de la
roba, electrodomèstics fins a jogui-
nes o qualsevol cosa que ens ha
deixat de ser útil per tal de bescan-
viar-la per altres que necessitem o
simplement ens agraden.

Darrere d’aquest dos projectes
creiem que existeix un camp molt
ampli d’activitats i iniciatives que

poden ser útils per millorar la vida
al barri sense necessitar un capital
inicial i de continuïtat a nivell mo-
netari, encara que sí de l’esforç de
les persones.

Xarxa comunitària La Verneda-Sant Martí

mini, algunes de les propostes ens
poden resultar més simpàtiques o
properes, però darrere de cada una
d’elles trobem persones disposades
a treballar per tal de poder sortir
d’un carrer que se’ns presenta sen-
se altra sortida que el sacrifici dels
drets tan durament aconseguits
durat molts anys.

La Xarxa Comunitària vol enge-
gar projectes propis i donar el re-
colzament que sigui capaç d’aglu-
tinar en els projectes d’altres asso-
ciacions i grups que vulguin enge-
gar iniciatives de solidaritat amb les
persones i el medi ambient entès
com espai en el que hem de viure.

Ha arribat el moment
d’engegar projectes socials i
de convivència

Després de molts anys de  desil·-
lusió en la justícia i la bondat de
les institucions públiques, està sor-
tint molta gent amb noves idees per
fer la vida de la gent normal més
agradable i viable a més llarg ter-
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Casa Amèrica Catalunya, descen-
dent de la Casa de América de
Barcelona fundada al 1911 i hereva del
Instituto de Cooperación Iberoameri-
cana (ICCI), estructura el seu camp
d’actuació en cinc àrees preferents:
audiovisuals, literatura, exposicions,
espais de debat i conferències. Així
mateix, la institució alberga un Cen-
tre de Documentació amb biblioteca,
videoteca i arxiu, gestiona 225 beques
per estudiants de tot el món convoca-
des per l’Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) i destina diver-
ses partides econòmiques per ajuts a
projectes de col·laboració per el des-
envolupament a Amèrica Llatina.
Casa Amèrica Catalunya també dis-
posa d’un servei de premsa i comuni-
cació que, articulat en torn a aquesta
pàgina web, s’encarrega de la difusió
exterior de les activitats organitzades
o promocionades per l’entitat.

Història
La Casa de América de Barcelona,

també anomenada des de 1927
Instituto de Economía Americana, va
ser una entitat de gran prestigi que
va treballar per la vinculació iberoa-
mericana fins al 1990 creant un dels
arxius documentals especialitzats més
importants d’Espanya. L’entitat va
tenir cura de la seva imatge mitjan-
çant un logotip que unia simbòlica-
ment els destins catalans i americans,
i va concedir als seus innumerables
socis i als seus delegats a Amèrica un
diploma al·legòric del vincle iberoame-
ricà.

Associada a la Unión de
Asociaciones Internacionales de
Bruselas, poc abans d’esclatar la crisi
de Wall Street, la Casa de América de
Barcelona va conformar un Superior
Patronato de Cámaras y Asociaciones
americanes que fins i tot va rebre el
suport del President de la Generalitat
de Catalunya Francesc Macià. En
aquell moment, l’entitat s’havia tras-
lladat a la Via Laietana 28. Després de
la Guerra Civil, l’ideal iberoamericà de
la Casa de América es va anar esvaint.

Exiliats a Argentina alguns dels seus
prohoms com Francesc Cambó i Rafael
Vehils, va perdre força en bona part
per la importància que va assumir
l’Instituto de Estudios Hispánicos de
Barcelona (IEHB).

Un any desprès de la mort d’en
Francesc Cambó a Buenos Aires.
Barcelona va veure néixer l’Instituto
de Estudios Hispánicos de Barcelona
(IEHB) i, coincidint amb les celebra-
cions del 12 d’octubre de 1949, es va
col·locar la primera pedra. Orientat
directament pel règim franquista i
fundat a instàncies de Manuel Fra-
ga, que gestionava l’Insituto de Cul-
tura Hispánica a Madrid, l’Entitat or-
ganitzava el premi de poesia Juan
Boscán; Va inaugurar al 1952 el Col·-
legi Major Hispanoamericà Fray
Junipero Serra, que acollia a estudi-
ants universitaris llatinoamericans;
va desenvolupar cursos d’estiu amb
la Universitat de Barcelona; va
promocionar la fundació de la
Federación de Estudiantes
Iberoamericanos en Barcelona i des
de 1960 procurà posar en contacte a
empresaris catalans i llatinoameri-
cans a través de les «Conversaciones
Comerciales Iberoamericanas». Al
1968, l’IEHB va canviar el seu nom
pel de Instituto Catalán de Cultura
Hispánica fins que al 1979 va optar
per la denominació d’Institut Català
de Cooperació Iberoamericana
(ICCI).

L’ICCI coordinà al 1980 la primera
exposició itinerant per donar a conèi-
xer als ciutadans d’Amèrica la realitat

Cent anys de la Casa Amèrica Catalunya

Casa Amèrica Catalunya
Còrsega, 299, ent.
08008 Barcelona
93 238  0661
www.america.cat

de Catalunya, i organitzà la Primera
Trobada de Casals Catalans. La tasca
americanista d’aquesta entitat ha
sigut de fonamental importància, ja
que ha permès mantenir la relació amb
els Casals Catalans a Amèrica així com
promocionar la cultura llatinoameri-
cana a Catalunya. L’edició de llibres,
la promoció de trobades i jornades de
debat, la realització de cicles de cine
llatinoamericà, així com el recolza-
ment a nombrosos projectes presen-
tats per la societat civil i les universi-
tats de Catalunya, han sigut algunes
de les tasques desenvolupades per
l’ICCI en els últims anys.

La recepció dels becaris llatinoame-
ricans de l’Agencia Española de
Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID) és una de les ac-
cions més importants i a la que se
suma l’acollida, en els últims anys, de
becaris asiàtics, africans i europeus de
l’Est. D’aquesta manera, des de 1980
fins al 2005 l’ICCI ha sigut un refe-
rent per la comunitat estrangera en
general, i llatinoamericana en parti-
cular, així com per als organismes
governamentals de Catalunya.

Al 2005 Catalunya recupera la tra-
dició americanista que va ostentà la
Casa de América de Barcelona a tra-
vés de l’entitat Casa Amèrica
Catalunya. Amb illusió afrontem
l’objectiu de què en ella se sentin re-
presentats els llatinoamericans i lla-
tinoamericanes que habiten en aquest
país, ja que la Casa Amèrica
Catalunya pretén convertir-se en un
pont de diàleg entre la societat ibero-
americana i la catalana, així com en
un instrument de col·laboració en-
tre associacions, representants con-
sulars, estudiants, professionals i to-
tes aquelles persones amb interès en
el món americà.

Casa Amèrica va organitzar la
presentaciò del llibre d'Eduardo
Galeano "Los hijos de los días"
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Conosud dins el moviment associatiu
En algun moment de l’evolució

humana els homes es van adonar que
si treballaven en equip podien acon-
seguir objectius molt més ambiciosos
que si ho feien individualment, i per
exemple podien fer fugir un lleó a
cops de pedra entre molts o caçar
animals diversos de gran tamany, fet
que va fer possible augmentar el nom-
bre de membres de les comunitats
humanes. Alguns animals també ca-
cen en equip per obtenir més rendi-
bilitat del seu esforç.

A l’actualitat el moviment associa-
tiu és fruit d’aquelles primeres comu-
nitats d’homes als que els unia la fina-
litat comú de sobreviure. Lluny de
l’egoisme que han agafat alguns com
a bandera, i que és el responsable de
l’actual crisis econòmica que ens afecta
a tots, un teixit social plural i diversifi-
cat permet assolir fites que cada perso-
na per separat seria impossible que ho
aconseguís. Per això les dictadures el
primer que solen fer és prohibir les
entitats socials, per tenir un control
total de la gent.

La societat actual és molt més com-
plexa i això ha fet que el moviment
associatiu s’hagi diversificat molt i que
cobreixi un ampli ventall de necessi-
tats dels ciutadans que o bé l’adminis-
tració pública no garanteix o està re-
tallant per manca de pressupost. El fet
que hi hagi associacions molt diverses
inclús dins el mateix camp d’actuació,
fa que cada persona pugui triar a qui-
na entitat vol dedicar el seu temps lliu-
re, podent canviar d’entitat si la pri-
mera tria no s’adapta a les seves neces-
sitats. Una societat amb un moviment
associatiu fort i cohesionat és més rica
i solidària que una altra que no en tin-
gui i pot fer front amb certes garanties
a crisis com l’actual, lluitant per un
món millor.

A l’ong Conosud (http://
www.conosud.org) donem molta
importància als voluntaris que són
la base on es sustenten la totalitat de
les nostres activitats, perquè la idea
és dedicar tots els diners possibles als
projectes de les entitats amb les que
col·laborem a Sudamèrica on fan fal-

ta, i no gastar-los aquí pagant sous
innecessaris.

Però igual que una persona sola està
més indefensa que una comunitat, un
grup d’entitats pot fer front a més im-
previstos i gestionar més projectes que
una sola. Es tracta novament de com-
partir experiències entre persones que
viuen en una societat amb problemes
comuns i buscar solucions el màxim
d’universals possibles.

Per això la nostra entitat té una
política d’aliances amb diferents asso-
ciacions de diferents tipus, que li per-
met compartir projectes de cooperació
o sensibilització amb d’altres organit-
zacions a pesar de la retallada genera-
litzada de recursos per aquest tema.

D’aquesta manera Conosud parti-
cipa en la Coordinadora d’Entitats La
Verneda-Sant Martí Vern
(www.evern.org) en reunions periò-
diques que aquesta organitza.

Formem part de les ongs que for-
men part de Verneda Solidària, al cen-
tre cívic Sant Martí, on tenim la nos-
tra seu.

També col·laborem amb l’Associació
Alternativa 3 (www.alternativa3.com)
de Comerç Just, coordinant activitats
de sensibilització en matèria de co-
merç just en diversos centres educa-
tius principalment de la ciutat de
Badalona, com el CEIP. Jungfrau o
el CEIP Rafael Alberti, per fer activi-
tats amb els alumnes sobre la impor-
tància del Comerç Just com a eina de
desenvolupament dels països del
Sud, dins el projecte Xarxa d’Escoles
pel Comerç Just, finançat per l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Des-
envolupament.

De la mateixa forma juntament amb
Setem i Intermón estem implicats en el
projecte “Badalona amb el comerç just”
(http://badalonacj.blogspot.com) pro-
jecte de sensibilització que organitza de
manera sistemàtica xerrades en centres
educatius, entitats socials, associacions
de veïns, com per exemple l’Ateneu de
Sant Roc
(www.fundacioateneusantroc.org) i
que també intercanvia de manera regu-
lar experiències amb les entitats del Sud

amb les que col·laborem, entitats que
són convidades de manera conjunta a
Badalona per les tres entitats des que
va començar el projecte en 2008, i que té
continuïtat fins el moment present.

La nostre entitat participa en les re-
unions periòdiques del Consell de Co-
operació Solidaritat i Pau del Districte
de Sant Martí de Barcelona, que orga-
nitza l’Ajuntament i en les successives
Mostres d’entitats de Cooperació del
Districte.

Així mateix Conosud, és impulso-
ra de la formació d’una banca ètica
que doni crèdit a les pròpies entitats
sense ànim de lucre que el necessitin,
mitjançant el projecte FIARE
(www.proyectofiare.com) de creació
d’un banc ètic a nivell interestatal,
que ja funciona fa anys en països com
França o Itàlia, i que no tingui com
a únic objectiu el guanyar els màxims
diners possibles a qualsevol cost, com
passa amb la banca tradicional.
Aquest procés, autoritzat i supervi-
sat pel banc d’Espanya sota la cober-
tura legal de la Banca Populare Itali-
ana, ja està funcionant i Fiare ha do-
nat ja diversos préstecs a entitats so-
cials durant 2010 i 2011, encara que
serà el 2013 quan es podrà operar
com si fos una entitat bancària tra-
dicional.

Finalment col·laborem amb l’enti-
tat Cerai, Centro de Estudios rurales
y de agricultura internacional
(www.cerai.org) en projectes de sen-
sibilització al nord i algunes contra-
parts o entitats de segon grau del
Sud, com Unisol Brasil
(www.unisolbrasil.org.br) en el pro-
jecte de la Justa Trama de producció
de roba elaborada amb cotó ecològic
(www.justatrama.com.br) i a l’Ar-
gentina amb Cemed-Adis,
(www.cemepadis.org.ar).

Som conscients que la nostra petita
associació no aconseguirà ella sola fer
un món més just on disminueixin les
desproporcions de renda entre la gent
d’un mateix territori i on tothom tin-
gui uns mínims drets garantits com a
persona, però per això treballem.
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munidades campesinas a manos de
paramilitares y fuerzas del estado,
al punto que hoy el 1% de la pobla-
ción posee el 80% de la tierra.

No obstante, es importante re-
saltar que en Colombia la mayoría
de los movimientos sociales, pro de-
rechos humanos, contra la guerra
y por la paz, están conformados y
liderados por mujeres; razón por la
cual es a ellas a las que golpea con
mayor fuerza el conflicto. Las mu-
jeres pagan un costo muy alto por
la decisión de trabajar en la defensa
de la vida, muchas de ellas han sido
asesinadas, torturadas, desapareci-
das, desplazadas, desterradas y un
número incalculable ha sido vícti-
ma de violencia sexual, como el co-
mún denominador de agresión a las
mujeres en el conflicto armado.

En Colombia, las mujeres son

sido objeto de amenazas y homicidios, so-
bre todo por parte de los paramilitares,
algunas de estas mujeres fueron así mis-
mo víctimas de violencia sexual”, muy
pocos autores de estos crímenes con-
tra las mujeres durante estos 47 años
de confrontación, han comparecido
ante la justicia.

Esta larga confrontación hunde
sus raíces en la desigualdad social
y la tenencia de la tierra. Colombia
es el segundo país de América des-
pués de Haití con más desigualdad
entre ricos y pobres (de acuerdo con
el Departamento de Planeación Na-
cional, Colombia tienen un 62% de
la población en situación de pobre-
za y un 17.8% en extrema pobre-
za). En Colombia hay 18 millones
de personas pobres y 8 millones son
habitantes de la calle, lo que signi-
fica que no tienen alimentos, vivien-
da ni servicios básicos; Colombia
tiene el más alto índice de desem-
pleo en América Latina (16%), pero
por otra parte, tiene uno de los
mejores ejércitos armados del mun-
do y es el país de mayor inversión
en gasto militar después de Estados
Unidos, el 22% del Producto Inter-
no Bruto se destina a la guerra

Es uno de los países con más
biodiversidad en el mundo; posee
inmensas riquezas en hidrocarbu-
ros, minerales, oro, carbón, petró-
leo, fuentes hídricas y selvas vírge-
nes. Hoy el 40% del territorio co-
lombiano, expropiado a través del
desplazamiento forzado como arma
de guerra, está concesionado o so-
licitado por empresas multinaciona-
les para realizar proyectos de ex-
tracción de minerales e hidrocarbu-
ros, para la ganadería extensiva y
para el monocultivo de palma acei-
tera en grandes extensiones de tie-
rra; lo que tiene consecuencias sig-
nificativas en el ecosistema y en los
pueblos y comunidades rurales.

Las comunidades campesinas, in-
dígenas, afrocolombianas y las mu-
jeres son las que más sufren los da-
ños ambientales, culturales y
socioeconómicos causados por estos
megaproyectos. De hecho, el 80% de
las violaciones de los derechos hu-
manos que ocurrieron en Colombia

en los últimos diez años se produje-
ron en regiones ganaderas y mine-
ro-energéticas y el 87% de las perso-
nas desplazadas proceden de estos
lugares. Entre las empresas Españo-
las que tienen negocios en Colom-
bia podemos señalar a Repsol, Gas
Natural, Endesa, Iberdrola y Unión
Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefó-
nica, el BBVA y el Banco Santander.

En este contexto resiste y persis-
te la Organización Femenina Popu-
lar, en la defensa del territorio, la
construcción de una vida libre de
violencias y la paz, trabaja por la
defensa y el disfrute de los derechos
de las comunidades y de las muje-
res, para transformar la realidad a
partir de sus propias acciones coti-
dianas civilistas y autónomas.

Defienden la civilidad y la auto-
nomía como estatus político que les
permita construir propuestas de

(ve de la pàgina 1)

En Colombia, las mujeres son
agredidas por todos los
actores armados sin
excepción

El 80% de las violaciones de
los derechos humanos que
ocurrieron en Colombia en
los últimos diez años se
produjeron en regiones
ganaderas y minero-
energéticas

agredidas por todos los actores ar-
mados sin excepción. Sin embargo,
cabe destacar dos particularidades
especialmente letales para las muje-
res: por una parte un Estado que
ampara un sistema machista y pa-
triarcal y por otro el paramilitarismo
como estrategia de Estado, que las
convierte en producto de explotación
sexual y arma de guerra. De acuerdo
con el Informe de Amnistía Interna-
cional 2011 referido a la impunidad
por actos de violencia cometidos con-
tra mujeres en el conflicto armado en
Colombia “Las mujeres también son es-
cogidas como víctimas, en represalia por
su labor como defensoras de derechos hu-
manos o líderes comunitarias, o en un in-
tento por silenciarlas cuando denuncian
abusos. En los últimos años defensoras
de derechos humanos que trabajan en co-
munidades objeto de desplazamiento for-
zado y mujeres que luchan por la restitu-
ción de sus tierras robadas, también han

vida para todas y todos, en las que
las normas que les rijan sean inspi-
radas en modelos democráticos y no
dictatoriales ni militaristas.

Su trabajo lo enmarcan en prin-
cipios inspirados en valores como
la justicia, el amor, la equidad, la
solidaridad, la sororidad, la ternu-
ra, la dignidad y el respeto huma-
no; abogan por el acceso a la justi-
cia y la construcción de un poder
popular mediante su propuesta po-
lítica de solución negociada al con-
flicto armado, representada en el
Movimiento Social de Mujeres con-
tra la Guerra y por la paz.

Para re-existir al presente impo-
sible, las mujeres se proponen
globalizar las resistencias y trabajar
por una paz posible, incluyente y
justa.
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Els objectius operatius (enviar
una brigada de cooperants i en-
viar un contenidor) s’han pogut
complir només parcialment, ja que
finalment no es va poder formar
un grup de brigadistes que viat-
gés a Paraguai. En canvi, el con-
tenidor, amb el resultat de la cam-
panya de recollida de donacions
es va poder enviar sense cap pro-
blema.

Val a dir, que es va cedir part
de  l ’espai  del  contenidor  a
l ’ Inst i tuto  Secular  Operar ias
Parroquiales, per al transport de
materials destinats a l’Hogar de
Ancianos  Santa  Lucía ,  a
Villarrica, sent aquesta entitat la
que ha actuat com a contrapart lo-
cal per a la retirada del conteni-
dor a Paraguai, assumint els cos-
tos corresponents.

Per a la brigada Solidària, tres
persones de Girona es van ins-
criure i van participar en les acti-
vitats orientades a l’expedició. Per
motius fonamentalment econò-
mics, dues d’elles van renunciar
al viatge i van preferir esperar a
la propera brigada. La tercera per-
sona,  una professora  de l ’ IES
Montilivi de Girona que ja havia
viat jat  l ’any 2010,  va viat jar  a
Paraguai entre juliol i agost i es
va incorporar a les activitats de
la Fundació Alba, amb la qual es
va contactar des de Barcelona.
Aquesta fundació desenvolupa
projectes educatius a Paraguai des
de fa més de deu anys. Ko’eju no
col · labora de forma directa amb
aquesta entitat però manté una
bona relació i  comunicació. Do-
nat el perfil professional de la co-
operant i la coincidència amb la
missió i objectius de la Fundació
Alba, es va decidir, de comú acord,
la seva total immersió en les acti-
vitats educatives d’aquesta enti-
tat, de manera que es va suspen-
dre definitivament la brigada so-
lidària d’aquest any.

Val a dir que els brigadistes, tot i
no viatjar a Paraguai, van partici-

Ko'eju, projecte anual

par activament en la recollida, clas-
sificació, empaquetatge i enviament
en el contenidor dels materials.

El Contenidor va ser carregat
a  mit jans  de  ju l io l  a l  port  de
Barcelona i va arribar a Paraguai
a finals del mes d’agost.

Es van enviar a Paraguai 6999
llibres, dels quals 4500 es van des-
t inar a la  localitat  de General

(2499) s’han destinat a la creació
d’una biblioteca municipal a la
localitat de Caapucú (Misiones).

A l’Escuela Unión Europea, es
van enviar tres d’ordinadors PC,
tres pissarres de paret i un lot de
material escolar que consisteix en
llàpissos, bolígrafs, gomes, llibre-
tes, etc. En total quatre caixes de
material divers, tot procedent de
les campanyes efectuades pels com-
panys de Ko’eju-Girona a l’Insti-
tut Montil ivi  d’aquesta ciutat .
Així mateix, es van fer arribar di-
versos lots de jocs educatius i di-
dàctics a les escoles bressol soci-
als de Villa Enrique (Cebinfa) i Un
Rayito de Luz (Villa Cristina). En
total han estat set caixes amb un
total  de 90 jocs educatius,  els
quals s’han entregat als respon-
sables de l’Escuela Unión Euro-
pea per al seu lliurament a les
guarderies.

Les despeses de transport i dis-
tribució de les donacions, han es-
tat assumides per la contrapart lo-
cal i pels diferents beneficiaris.

Val a dir que els brigadistes,
tot i no viatjar a Paraguai,
van participar activament en
la recollida, classificació,
empaquetatge i enviament
en el contenidor
dels materials

Caballero (Paraguarí) ,  la  qual
cosa ha permés inaugurar el Cen-
tro Cultural Guavira Poty i la Bibli-
oteca Herminio Giménez  (http://
w w w . a b c . c o m . p y / n o t a /
inauguran-e l - centro-cu l tura l -
guavirami/). La resta de llibres
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¿Quién cazaba qué...?

Una empanada es un alimento pre-
parado compuesto por una fina masa
de pan y levadura, masa quebrada o
de hojaldre, rellena de cualquier ali-
mento salado o dulce. Puede ser car-
ne o fruta. Generalmente se hacen
con trigo, pero pueden estar hechas
con maíz y otros cereales, y a veces
con la adición de alguna grasa, como
el aceite o la manteca. Es un alimen-
to elaborado por la mayoría de las
culturas gastronómicas de los países
hispánicos.

La palabra empanada proviene
del castellano «empanar», cuya pri-
mera acepción es «encerrar algo en
masa o pan para cocerlo en el hor-
no». Se trataba de rellenar panes
con viandas o vegetales (o de am-
bas cosas), que los pastores y viaje-
ros llevaban para consumirlos en el
campo. Con el tiempo, se acabó co-
ciendo la masa de pan junto con su
relleno, y más tarde se elaboraron
masas específicas para envolver el
relleno.

Empanadas de carne
Con herencia medieval española

es reina de la gastronomía latinoa-
mericana. Antes de llevarla a la boca
es costumbre agitar la empanada
para repartir sus jugos. Se come con
la mano, cogida con una servilleta.

Elaboración de la receta
Para hacer la masa:
Paso 1. Poner la harina encima

de la mesa en forma de corona y en
el centro la manteca fundida, la le-
che, el azúcar y la yema. Unir todo
sin amasar demasiado y estirar a un
espesor fino. Cortar discos de unos
12 cm. de diámetro.

Para hacer el relleno:

Empanada

Masa:

250 gr. de harina

1 cucharada de manteca

½ taza de leche

½ cucharada de azúcar

1 yema

Relleno:

500 gr. de cebollas picadas gruesas

250 gr. de carne de ternera picada

1 cucharadita de pimentón

½ cucharadita de tomillo

¼ de cucharadita de pimienta blanca

1 cucharadita de sal

50 gr. de pasas sin semillas (Corinto)

3 cucharadas de caldo

2 huevos cocidos

Paso 1. Rehogar la cebolla en la
manteca sin dorar hasta que este
tierna. Agregar la carne y mezclar
hasta que se blanquee. Sazonar con
el pimentón, tomillo, sal, y pimien-
ta. Añadir el caldo, volver a mez-
clar y retirar.

Paso 2. Agregar las pasas y las acei-
tunas y poner en la heladera durante
1 ó 2 horas. En el momento de armar
las empanadas añadir a cada una un
trozo de huevo cocido.

Juntamos masa y relleno
Paso 1. Poner sobre un disco de

masa, un poco de relleno. Hume-
decer con agua los bordes de la masa
y plegar la masa para unir por los
bordes. Cerrar con repulgue y freír
hasta que tomen color en una mez-
cla de grasa de vaca y aceite.

Trucos, secretos y variantes
No exagerar con el azúcar, solo

se usa para dar un sabor dulzón.
Puede remplazar la carne picada

por carne cortado a cuchillo, que-
darán más jugosas.

Ingredientes


