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Energia de barri: el Pla d'Energia Participatiu

ORIOL AGULLÓ

Més del 50 per cent de la població
mundial viu en ciutats i, per cobrir la
demanda de recursos dels sistemes ur-
bans, es necessita una gran quantitat
d’energia. Així, més del 70 per cent del
consum i més del 80% de les emissi-
ons de gasos amb efecte hivernacle
s’atribueixen a les regions metropoli-
tanes tot i que només ocupen el 2 per
cent de la superfície de la Terra. Als
barris de Sant Martí de Provençals, la
Verneda i la Pau, una taula d’entitats
estem desenvolupant un Pla d’Acció
amb el veïnat per reduir les necessi-
tats energètiques de la zona.

Un pla de descens energètic
L’any 2005, Rob Hopkins i les se-

ves estudiants de la Kinsale College
of Further Education van publicar el
“Kinsale Energy Descent Action
Plan”, un pla de descens
energètic per a la població de
Kinsale, a Irlanda, que havia
de ser inspiradora i aplicable
a qualsevol comunitat
veïnal. Hopkins va
popularitzar el moviment de
pobles o ciutats en transició
creat per Louise Rooney pocs
anys abans, que pretén dotar
les comunitats del control necessari
per lluitar contra el canvi climàtic i
per fer front al pic de la producció de
petroli.

De fet, el  Pla d'Energia Participa-
tiu (PEP) de Sant Martí segueix aquest
plantejament adaptant-lo a la realitat
de la nostra ciutat. És un pla elaborat
per entitats i veïnes dels barris de Sant
Martí, la Verneda i la Pau i pretén
donar resposta a les necessitats ener-
gètiques reals de la zona a través de la

en la formulació de propostes, i se-
gon, identificar les accions que s’es-
tiguin fent.

Durant l’inici del projecte, el grup
motor es va encarregar de fer la di-
agnosi d’un àmbit (com, per exem-
ple, l’energia en el sector domèstic) i
formular propostes de millora.
Aquesta diagnosi i les propostes es
van exposar a la taula d’energia, on
es van discutir per poder decidir de
manera conjunta les fórmules per ti-
rar-les endavant.

L’espai obert de la taula d’entitats
s’ha constituït a través de grups com
el d’autoproducció, que treballa la
descentralització energètica a través
d’aspectes com la producció pròpia, la
reapropiació de l’espai públic del bar-
ri o la sensibilització, o el de canvi de
model energètic, que treballa aspectes
com l’estalvi energètic, el consum local
i l’autogestió energètica de la zona.

Això va acompanyat de
tallers, activitats i projectes
com el dels comptadors
intel·ligents; la Pepdalera,
un taller per aprendre a
crear una bicicleta genera-
dora d’electricitat durant el
Mercat d’Intercanvi de la
Verneda Sant Martí; el grup
d’auditories energètiques,

que compta amb la participació d’es-
coles i instituts de la zona, com l’IES
Joan d’Àustria, l’ETP Clot o l’Escola
de la Pau.

Precisament, a l’Escola de la Pau,
l’Ampa, l’Equip Educatiu i el col·-
lectiu Raons Públiques, que es dedi-
ca a fer projectes de participació ciu-
tadana relacionats amb el disseny de
l’espai públic, s’han unit al PEP i han
iniciat la remodelació integral del pati
de l’escola.

conscienciació del veïnat i fent-lo par-
ticipar en totes les fases del procés, des
de la planificació del projecte fins a
l’organització d’activitats. D’aquesta
manera, les veïnes participants prenen
consciència sobre l’ús de l’energia en
la vida quotidiana. El PEP va néixer
després de la celebració, el mes de
gener de 2011, de la segona conven-
ció de signants de l’Agenda 21 de
Barcelona, un punt de trobada per
analitzar i valorar l’evolució de les
necessitats emergents i les noves ten-
dències locals de la ciutat de Barcelona
en matèria de sostenibilitat.

En aquella trobada, es va decidir
reforçar la xarxa d’agents en les temà-
tiques de treball de l’Agenda 21 local.
Dels diferents grups de treball
organitzats per implementar accions
i idees, en va sorgir l’anomenat Grup
per la promoció d’un Pla d’Energia
Participatiu d’un barri. A partir

d’aquella taula de treball, un grup
motor constituït pels grups de Sant
Martí en Transició, Barcelona en
Transició, Eco-Union, l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques (IGOP),
l’Agència de l’Energia de Barcelona i
la secretaria de l’Agenda 21 de
Barcelona va començar a treballar.

Els pilars fonamentals del projecte
són: primer, preguntar a cada enti-
tat en quins àmbits està més interes-
sada perquè s’impliquin en l’anàlisi i
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INTERNET SOLIDARI
www.pangea.org
FEDERACIÓ CATALANA D’ONGD
www.fcongd.org
COORDINADORA ONGD ESPANYA
www.pobrezacero.org

Desenvolupament
COOPERACCIÓ
www.cooperacio.org
ENTREPOBLES
www.entrepueblos.org
FARMACÈUTICS MUNDI
www.farmamundi.org
INTERMÓN
www.intermonoxfam.org
MEDICUS MUNDI
www.medicusmundi.es
METGES SENSE FRONTERES
www.msf.es
MÓN-3
www.ub.es/mon3/
ÓPTICOS X MUNDO
opticsxmon.upc.edu
VETERMÓN-VETERINARIS
SENSE FRONTERES
www.veterinariossinfronteras.org

Drets humans
AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA
www.amnistiacatalunya.org
HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org
SOS RACISME
www.sosracisme.org

Comerç just
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
www.xarxaconsum.net
SODEPAU
www.sodepau.org

Educació
EDUCACIÓ SENSE FRONTERES
www.educacionsinfronteras.org
PALLASSOS SENSE FRONTERES
www.clowns.org

Districte St. Martí de Provençals
VERN-COORDINADORA
D’ENTITATS DE LA VERNEDA
www.evern.org
COLECTIVO MALOKA
www.colectivomaloka.org
KO'EJU-SOLIDARITAT AMB EL
PARAGUAI
www.pangea.org/koejubcn/
CONOSUD
www.conosud.org

H U M O R

DIUMENGE 11 NOVEMBRE
Vè Mercat d'Intercanvi.
Inscripcions: laxarxavsm@gmx.es
10-14 h. Rambleta de Selva de Mar,
davant del Centre Cívic.
Organitza: Xarxa Comunitària La
Verneda Sant Martí, Verneda
Solidària i Sant Martí La Verneda en
Transició.

DIMARTS 13 NOVEMBRE
Cicle Energia de Barri '12
Xerrada-Debat: «Crisi Sistèmica:
reptes i incerteses del futur energètic
de la nostra societat».
A càrrec d'Emili Garcia, membre de
l'Oil Crash Observatori (OCO).
19:30 h. Sala d'actes Centre Cívic.
Organitza: PEP (Pla d'Energia
Participatiu).
 
DISSABTE 17 NOVEMBRE
Punt informatiu «De menjar no en
llencem ni mica!», per la prevenció
del malbaratament alimentari a les
llars.
10:30-13:30 h. C/ Menorca amb
C/ Treball, davant del Mercat de
Provençals.
Organitza: Xarxa Comunitària La
Verneda Sant Martí, Espai Ambiental
i PEP (Pla d'Energia Participatiu).
 

DIMECRES 21 NOVEMBRE
Taller: «De menjar no en llencen ni
mica!».
Consells, receptes d'aprofitament i
bones pràctiques per no haver de
llençar aliments a casa. Vine i
explica'ns com ho fas tu!
19:30-21:30 h. Sala d'actes Centre
Cívic.
Organitza: Xarxa Comunitària La
Verneda Sant Martí, Espai Ambiental
i PEP (Pla d'Energia Participatiu).

DIMARTS 27 NOVEMBRE
Cicle Energia de Barri '12
Taller: «Que no t'enganyin amb les
factures de gas i electricitat».
Sessió pràctica.
No oblideu portar les vostres
factures!
19:30-21:30 h. Sala d'actes Centre
Cívic.
Organitza: PEP (Pla d'Energia
Participatiu).

DIMECRES 28 NOVEMBRE
DOCUFÒRUM: «El plat o la vida». La
diferència entre omplir panxes i
alimentar persones.
19:30 h. Sala d'actes Centre Cívic.
Organitza: Xarxa Comunitària La
Verneda Sant Martí.

PROPERES ACTIVITATS
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De la incertesa social a l'acció col·lectiva

JOSEP BERTRAN ROMA

SANDRA FERNÁNDEZ MOYA

MERCEDES LASHERAS CABEZUDO

La Xarxa Comunitària Sant Martí-
Verneda es va crear arran de la
trobada d'un grup de persones del
barri que davant la tremenda
repercussió social i personal que ha
esdevingut la crisi sistèmica actual va
creure necessari fomentar alternatives
plurals i participatives.

L'objectiu principal de la Xarxa és
crear teixit social, per tal de fer front
al sistema imposat com a únic
possible. És per això que estem
treballant conjuntament dins de la
pluralitat i la diversitat per enriquir
els nostres coneixements.

Creiem que l'empoderament de les
persones versus a la situació actual
és una bona iniciativa per tal
d'engegar propostes de canvi i buscar
un espai dins del teixit associatiu i
generar canvis socials.

Creiem en la importància de la
cohesió i la convivència entre les
persones del barri, entitats i altres
associacions, i és per aquest motiu
que estem treballant en els projectes
citats a continuació:

XICS (Xarxa d’Intercanvi de
Coneixements i Serveis)

El principal objectiu de la Xarxa
és crear confiança entre el grup de
persones que la formen. És un model
semblant al Banc del Temps que ja
existeix pels barris de Barcelona, com
ara el barri de Gràcia. La XICS té la
particularitat de ser un model
descentralitzat, és a dir, no requereix
el control administratiu que
requereixen els Bancs del Temps.

Fem servir el “minut” com a
moneda social entre el grup de
persones que la conformen. Amb el
minut es poden bescanviar els
coneixements i serveis entre el grup.
Alguns dels serveis i coneixements
que es poden intercanviar son: fer
baixos de pantaló, ajudar en un
trasllat, fer encàrrecs,
acompanyaments a persones amb
problemas de mobilitat, intercanvi
d'idiomes... i així podríem seguir amb
una llista que no podem encabir en
aquest article.

Per tal de potenciar la confiança,
que considerem esencial dins d'aquest
projecte, ens trobem cada segon
dimecres de mes al Centre Cívic Sant
Martí. Us hi esperem.

animem a participar i compartir la
experiència amb nosaltres.

Llibres en Xarxa
Al Centre Cívic Sant Martí hem

engegat la proposta de fer córrer
llibres que la gent no vol i en totes
les plantes tenim punts en els que es
pot triar, agafar i endur-se el llibre
que es vulgui llegir, amb el compromís
moral de tornar-lo o canviar-lo per
un altre, i fer així que puguin ser
utilitzats pel màxim nombre de
persones.

Docufòrum
Fa uns mesos que estem realitzant

documentals de temàtica social amb
debat participatiu. Els projectem un
cop al mes, per ser més exactes ho fem
cada darrer dimecres de mes al Centre
Cívic. Un cop finalitzada la projecció
s'engega la “discussió” del tema
proposat entre tots els assistents. En
alguna ocasió hem tingut
l'oportunitat de comptar amb la
participació d'experts per tal de fer
més rica la xerrada.

Per concluir només esmentar que
un dels pròxims projectes que estem
treballant és l'hort urbà. Actualment
a Barcelona ja existeixen horts
urbans, com per exemple al barri del
Raval. Amb aquest projecte volem
donar l'oportunitat de recuperar el
vincle amb la natura, de poder créixer
com a comunitat, actuant de forma
local però pensant de manera global.

L'impacte mediambiental, el pic del
petroli, així com el calentament global
ens ha de fer pensar, reflexionar i
actuar per tal d'aprofitar els recursos
locals e invertir la relació de l’home
amb la natura.

És l'hora d'apropar-se a les
experiències i projectes actuals de
l'economia social, que ens poden
servir per viure el present amb
dignitat i compromís amb la
comunitat, i a construir el futur a
partir d'uns principis més ètics,
socialment i mediambientalment
responsables.

“Por supuesto, aquellos que preconi-
zan un “cambio radical de la estructura
política y social” pasan por ser utopistas
incorregibles, mientras que aquellos que
no son capaces de ver más allá de su na-
riz en dos años en el futuro, son evidente-
mente los realistas”

Cornelius Castoriadis

Mercat d’Intercanvi
Ja s'han realitzat quatre mercats

d'intercanvi al nostre barri.
L'objectiu principal dels mercats és

potenciar també el teixit social i la
confiança. Per tal de participar només
has de portar aquelles coses que ja
no necessitis e intercanviar-les per
allò que necessitis o et faci falta. És
un mercat en el que no es fa servir la
moneda oficial (euro).

La roba, bosses, carteres, joguines
i tot allò que esta en bon estat però
ja no necessitem o no fem servir es
pot reciclar de la forma més efectiva,
fent que torni a ser útil a altres
persones i que nosaltres no tinguem
que comprar coses que realment no
necessitem.

El pròxim mercat serà l'11 de
novembre per les festes del barri. Us
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Desde Catalunya se ha lanzado un
mensaje, en clave independentista, al
resto del estado español, personali-
zando en su gobierno y el partido que
lo sustenta, y ampliado al resto de
partidos de ámbito estatal –PSOE
ante todo- que ha tenido, en cuanto
a su forma, una respuesta peninsu-
lar casi uniforme allende las fronte-
ras catalanas: ¡que no!

Los argumentos vertidos en con-
tra han sido variados, muchos de
ellos cargados de hostilidad y con
gran implicación emocional, sien-
do los más moderados los que han
seguido la línea de su supuesta ile-
galidad y contradicción con la ac-
tual Constitución Española, que
contempla la indisolubilidad terri-
torial del estado español de forma
explícita.

Otros dibujan un porvenir aciago
para una Catalunya independiente:
fuera de España (¡desgraciada!) y ex-
cluida de la Unión Europea y del euro,
empobrecida por su propia deuda y
por el boicot a su desarrollo económi-
co y social promovido, por supuesto,
por una España despechada y furiosa
ante tamaño descaro y desacato.

Las declaraciones de ciertos res-
ponsables del gobierno han sido de
lo más castizo (¡…y olé!). Unos re-
firiéndose al supuesto daño que se
hace a la “marca España” en el ex-
terior (?). Otros, como el titular de
educación, sofistican el mensaje de
la “necesaria” intervención del es-
tado español (sin negar ni descar-
tar la eventual actuación del ejérci-
to), y propone atajar directamente
la causa del problema mediante la
urgente reforma del sistema educa-
tivo vigente en Catalunya, dado
que promueve el independentismo
en las nuevas generaciones de cata-
lanes. Según él, deben corregirse los
tendenciosos sesgos existentes en la
forma de impartir determinadas
asignaturas como la de historia...
¡Ah!, y habla de “españolizar ”
Catalunya. (¡Toma ya!)

Se oye en determinados foros y
tertulias que sobre la base del des-
contento social ante recortes y me-
didas de austeridad, Artur Mas y su
partido, pretenden enjugar el fra-
caso de su gestión apuntándose de
forma oportunista a la soflama del
soberanismo, convocando nuevas
elecciones con la excusa de la nega-
tiva al pacto fiscal del gobierno es-
pañol, dando un giro político ten-
dente a captar el voto
independentista y afrontarlas con
garantías de victoria, pudiendo go-
bernar después libres del desgaste
de estos dos años de mandato.

Ya puede ser, ya…
Se dan motivaciones contrapues-

tas, es obvio, en el sentir y pensar
de los que piden la independencia y
en el de los que la rechazan, exis-
tiendo en ambos bandos sectores

con una implicación emocional
muy fuerte. En el resto de España,
salvando las comunidades históri-
cas, como demuestran los ejemplos
vertidos en los párrafos anteriores,
se palpa tanto en el ámbito político
como en medios de comunicación
el mayoritario rechazo a las tesis
independentistas, con reacciones
muy diversas que se han situado
entre la indiferencia y la oposición
frontal, pero con una clara tenden-
cia a esto último, y que sería muy
interesante analizar a qué se deben,
qué las motiva. Quizá nos parezca
ajeno, pero probablemente también
seamos causantes desde Catalunya
en alguna medida de estas motiva-
ciones y esto merece alguna re-
flexión. Pero, al menos hoy, no lo
vamos a hacer.

Catalunya una y libre

Se oye en determinados
foros y tertulias que sobre la
base del descontento social
ante recortes y medidas de
austeridad, Artur Mas y su
partido, pretenden enjugar el
fracaso de su gestión
apuntándose de forma
oportunista a la soflama del
soberanismo

Otros dibujan un porvenir
aciago para una Catalunya
independiente: fuera de
España (¡desgraciada!) y
excluida de la Unión
Europea y del euro,
empobrecida por su propia
deuda y por el boicot a su
desarrollo económico
y social

Alguno, léase el jefe del ejecutivo
español, habla estos días de “alga-
rabía” innecesaria y poco adecuada
“en los tiempos que corremos”, re-
firiéndose con ello también a la
multitudinaria manifestación en
pro de la independencia del pasado
11 de septiembre en toda Catalunya.

Los catastrofistas y doctores cata-
plasma herederos del búnker de los se-
tenta (con independencia del partido
político en el que militen) ya han de-
jado caer que debe utilizarse el cuer-
po y la fuerza de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, para
aplacar, “si es necesario”, cualquier
movimiento que pueda atentar con-
tra la unidad de la nación española.

Sobre las causas o los motivos del
creciente apoyo del ciudadano ca-
talán a la opción de una Catalunya
como estado independiente de Es-
paña, Ismael Peña-López, profesor
de los Estudios de Derecho y de
Ciencia Política de la Universitat
Oberta de Catalunya, hace un inte-
resante esfuerzo de abstracción en
su artículo: “Las tres independen-
cias (y media) de Catalunya” (dis-
ponible en internet:  http://
ictlogy.net/sociedadred/20120831-
las-tres-independencias-y-media-
de-catalunya/).

El profesor clasifica a los que
acudieron a la manifestación del
11-S de 2012 según las motivacio-
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nes que les impulsaron a hacerlo,
definiendo tres grandes grupos
pero que no son excluyentes, pues
existen imbricaciones y
solapamientos en sus motivacio-
nes: (a) hay un grupo de personas
que se sienten, por encima de todo,
catalanes. Reivindican la propia
identidad (colectiva) y postulan
que la nación como sentimiento
coincida con la nación como terri-
torio administrativo o jurisdiccio-
nal. Un segundo grupo (b) recla-
ma la independencia por cuestio-
nes económicas, pues entiende que
en la balanza f iscal  entre
Catalunya y el estado español hay
un desequilibrio a favor del Esta-
do, hecho avalado por docenas de
estudios al respecto. Los contribu-
yentes catalanes aportan más a las
arcas del Estado que lo que éste
gasta en el territorio o los ciuda-
danos catalanes y este hecho no se
justifica del todo por la necesaria
y aceptable solidaridad entre terri-
torios. Hay un último colectivo (y
c), con un fuerte sentir europeísta
y federalista, que postula la inde-
pendencia desde el ámbito político
acercando al máximo la gestión
política al territorio. La indepen-
dencia de Catalunya desde ese pun-
to de vista persigue acercar la toma
de decisiones al ciudadano (“Ma-
drid no tiene porqué decidir sobre
una cuestión de ámbito estricta-
mente catalán”).

No obstante hay un aspecto de
todo este asunto que afecta de for-
ma transversal y desde el fondo a
la situación que estamos viviendo.
En su artículo Peña-López deja
para el final el matiz incluído entre
paréntesis en el título “...(y me-
dia)...”.

Refiriéndose a esta “media” mo-
tivación, o quizá mejor dicho mo-
t ivo,  que just i f ica  la  opción
independentista, el profesor sepa-

KO'EJU

Los miembros de Ko’eju hemos decidido presentar la
solicitud de disolución de la entidad antes de que finalice
2012.

Ko’eju nació con el milenio. Han sido doce años de
andadura, durante los cuales se ha colaborado con aso-
ciaciones y entidades paraguayas, se han elaborado y
substanciado diferentes proyectos de cooperación, a la
vez que se han organizado campañas de sensibilización
sobre la realidad paraguaya en el barrio, con el afán de
promover el espíritu solidario en nuestros convecinos y
en nosotros mismos.

Doce, también, han sido los contenedores de ayuda

humanitaria que se han enviado a Paraguay y más de
cincuenta los cooperantes que en nombre de la entidad
han viajado a ese país, han convivido con sus gentes y
han compartido su día a día.

Agradecemos profundamente a todos ellos, así como
a todas las personas anónimas y entidades, públicas y
privadas, que han compartido con nosotros este tiempo
la ilusión y el empeño, la dedicación y las aportaciones
que, de una forma u otra, han contribuido a que todo
eso se llevara a efecto.

Ko’eju desaparece, pero sus miembros continuamos
en nuestra labor de sensibilización y promoción de la
solidaridad en el barrio desde Verneda Solidaria.

ce que no yugula el “derecho”, pero
tampoco da la “opción” puesto que
sostiene la unidad e indisolubilidad
del territorio. Existe una evidente
contradicción entre lo ofertado y lo
entregado que puede y debe ser sub-
sanada. Hay mecanismos para mo-
dificarla y hacer que mantenga el
derecho y permita la opción. Solo
hace falta voluntad (política) y po-
nerse en marcha.

Después que sea el juego demo-
crático el que module la substan-
ciación de la voluntad popular. Y
aquí es donde llegamos a otro as-
pecto fundamental que debemos te-
ner en cuenta y no olvidar nunca:
la democracia entendida como un
derecho y las opciones que dispo-
nemos para ejercerla, por ejemplo
mediante un referendum. La Cons-
titución contempla el derecho y las
opciones, que vienen reguladas por
las leyes de rango inferior. Y así lle-
gamos también a la evidente con-
clusión de que solo hace falta vo-
luntad (política) y ponerse en mar-
cha.

La manifestación popular del 11-
S dio pruebas de que muchos quie-
ren la independencia como opción
soberanista. ¿Cuantos la quieren?
¿Son suficientes? Hay quien dice
que probablemente no. Saldríamos
de dudas simplemente preguntan-
do. El referendum es una buena
opción.

Ko'eju se disuelve

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La manifestación popular del
11-S dio pruebas de que
muchos quieren la
independencia como opción
soberanista. ¿Cuantos la
quieren? ¿Son suficientes?
Hay quien dice que
probablemente no.
Saldríamos de dudas
simplemente preguntando.
El referendum es una
buena opción

ra y aclara las diferencias entre
soberanismo e independentismo:
“El soberanismo es un derecho y la
independencia es una opción [para
ejercerlo]. Aunque a menudo se con-
funden y se equipara a quien defiende
el derecho con quien defiende la op-
ción”.

En nuestro caso y a primera vis-
ta, la Constitución Española pare- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Les crisis de les ong's
CONOSUD

GRUP DE SOCIS I SÒCIES DE ST MARTÍ

L’actual llarga i persistent crisis eco-
nòmica té un efecte clar en el món de
les ong’s. Igual que algunes adminis-
tracions i empreses es donaven algu-
nes alegries excessives en època de
vaques grasses, algunes ong’s van
decidir avocar el seu model al profes-
sionalisme, de forma que els volun-
taris van ser substituïts per treballa-
dors a sou o experts en certs temes,
moltes vegades inclús enviant gent

llades eren necessàries, donat que no
té sentit dedicar uns diners a d’altres
països quan la població local té greus
problemes de subsistència, però no
estem d’acord on s’han fet, donat que
han estat concentrades en la dismi-
nució del nivell de renda de la classe
mitjana baixa, o baixa directament,
o en entitats que els donaven suport
o assessorament, mentre les capes
benestants quasi no han estat afec-
tades, com sempre, augmentant la
distància que separa rics o pobres
com està passant arreu del món.

Encara que alguns creiem que al-
hora de retallar pressupostos hi ha-
via molts llocs més prioritaris que els
que s’han fet, com ara la compra d’ar-
mament i la subvenció a les multina-
cionals, estem d’acord en que el mo-
del de dependència de les subvenci-
ons era perniciós, donat que en al-
gunes entitats els professionals s’ha-
vien apoderat d’elles, el que s’anome-
na “la indústria de la cooperació” i
la presa de decisions del socis era molt
limitada. També d’altres associacions
s’havien transformat en fundacions
poc transparents, on el parer de la
gent era poc valorat.

El problema no és l’excés de diners
en les subvencions de cooperació,
sinó l’ús que n’han fet algunes enti-
tats, amb poc control per part dels
socis i de l’administració que les con-
cedia.

Afortunadament el moviment as-
sociatiu és molt variat i hi ha molts
tipus i models d’organitzacions dife-
rents.

S’està veient ara, que moltes en-
titats del tercer sector estan compar-
tint locals. Inclús gent que podria
tenir un local propi està compartint
locals amb d’altres entitats. És la
manera de tenir-lo obert al públic
permanentment, i tenir un espai
més gran però no exclusiu i de
compartir també despeses per
estalviar, a més de compartir
coneixements i experiències amb
d’altres entitats.

Mentre algunes ong’s estan fent
EROS per la impossibilitat de pagar

els seus treballadors, a Conosud,
Associació de Cooperació Internaci-
onal Nord-Sud, www.conosud.org
seguim fent el nostre camí amb inde-
pendència, per que no tenim profes-
sionals a qui acomiadar, per la qual
cosa podem dedicar als nostres pro-
jectes el 90 % de tots els diners que
aconseguim, que era un dels nostres
objectius.

La nostra especialitat és l’econo-
mia solidària, o com fer amb petits
projectes de cooperació, que la pobla-
ció local del que anomenen el tercer

Algunes ong’s van decidir
avocar el seu model al
professionalisme, de forma
que els voluntaris van ser
substituïts per treballadors a
sou o experts en certs temes,
moltes vegades inclús
enviant gent d’Europa al
Tercer món, com si al país de
destí no hi hagués
prou especialistes

El problema no és l’excés de
diners en les subvencions de
cooperació, sinó l’ús que
n’han fet algunes entitats,
amb poc control per part
dels socis i de l’administració
que les concedia

d’Europa al Tercer món, com si al país
de destí no hi hagués prou especia-
listes, ni coneguessin els problemes
locals millor que uns nouvinguts.

Això va fer que una bona part dels
ingressos d’aquestes entitats es des-
tinessin a pagar sous al nord, a més
d’ avocar-los a remeiar els problemes
de les comunitats pels quals en teo-
ria es demanaven a la gent d’aquí.
Aquest model insostenible va ser
possible pel volum de les subvenci-
ons dedicades a l’ajuda al tercer món,
la qual cosa va provocar una depen-
dència d’algunes ong’s respecte
d’elles.

El cas és que com tot el que no pot
subsistir per si mateix i no és soste-
nible la natura tendeix a exterminar-
ho, aquest model avocat a la subven-
ció perpètua ha estat tocat de mort
un cop les subvencions de les dife-
rents institucions públiques i priva-
des han fet una gran davallada.

Alguns pensem que algunes reta-

món, sigui capaç de viure amb el seu
treball. De vegades la compra d’unes
màquines o d’un terrenys, o la cons-
trucció d’una casa o un taller, tenen
un gran impacte en les condicions de
vida d’un grup de gent i en l’ incre-
ment d’ingressos d’un grup de per-
sones, que repercuteix en tota una
comunitat.

A casa nostra estem involucrats
en tirar endavant el projecte Fiare
de banca ètica www.fiare.org on el
vot de tots els socis val igual a les
assemblees, independentment dels
diners aportats, i on l’objectiu no és
treure el màxim interès possible dels
diners, si no l’obtenció de crèdit per
les entitats sense ànim de lucre que
el necessiten, i la inversió en
projectes de redistribució de la
riquesa.

Aquestes tasques són les que
prioritzem des de Conosud. No cal
tenir pressa en arribar als objectius,
però cal treballar amb constància per
aconseguir-los.

Això és el que estem fent des de fa
uns anys.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Primer aniversari de l'associació de
consumidors/es Gira-Sol

GIRA-SOL

Sant Martí està de Festa Major i l'associació Gira-Sol està
de festa d'aniversari, ja que ja ha fet el seu primer any de
vida al barri, i té ganes de compartir amb tots els veïns el
que significa participar en aquest projecte de consum
ecològic i sostenible.

L'Associació ofereix la possibilitat de consumir
aliments ecològics, que es compren directament a pro-
ductors el més pròxims possibles; d'aquesta manera, al-
hora que podem estar segurs de la qualitat dels aliments
que mengem, també estem segurs que les nostres accions
de consum ajuden a que caminem cap a la sostenibilitat,
i la cura del planeta.

Ens agrada conèixer directament als productors dels
aliments que consumim, per tant fem sortides algun
dissabte o diumenge per poder-nos conèixer mútuament,
i també estem oberts a conèixer altres artesans que ens
vulguin oferir els seus productes. Per tant, si qualsevol
soci necessita un determinat producte, la comissió de
proveedors busca on aconseguir-ho, i així, a poc a poc,
es pot oferir el que tothom necessita pel seu consum diari.

L'Associació ajuda també a teixir xarxa social i afectiva

entre veïns i veïnes, i estar més propers a les persones del
barri.

Hem preguntat als socis qué significa per ells formar
part de Gira-Sol, i aquí podeu llegir algunes opinions:

"Para mí formar parte de esta asociación es un motivo
de alegría en mi vida. Pienso que con un insignificante y
tímido granito de arena contribuyo a la sostenibilidad y
respeto por nuestro precioso y generoso planeta que bien

Gira-Sol de Sant Martí
Associació de consumidors/es
girasoldesantmarti@gmail.com
c. Menorca, 72, Local 2-B
www.girasolsantmarti.org

Local social de Gira-Sol

Ens agrada conèixer directament als
productors dels aliments que consumim, per
tant fem sortides algun dissabte o diumenge
per poder-nos conèixer mútuament

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

se lo merece por acogernos y alimentarnos, al favorecer el
ahorro de los recursos, al «no envenenamiento» de la tie-
rra y el aire con químicos, el apoyo a agricultores de este
mismo pensamiento, la economía de nuestro territorio más
próximo y la salud mía y de mi familia; así como a un
sistema alternativo de modo de vida y de pensamiento."

"Participar en la Associació Gira-sol de Sant Martí ha
obert per a la nostra família moltes i «valuoses»
oportunitats de relació amb els nostres veïns/es, un camí
per explorar i fer crèixer en el nostre entorn maneres
alternatives d’ajuda mútua, compartint, una nova
manera d'entendre el consum, més just i en equilibri,
d’alta qualitat i confiança. Organitzar-se amb persones
properes per a un bé comú és una experiència enriqui-
dora i que ens omple, ens ensenya sobre el poder de trans-
formació de les nostres petites accions qüotidianes.
Conèixer els productors/es, visitar els seus conreus i
granjes, compartir i dialogar amb ells/es genera una
interesant connexió dels valors compartits que ens
impulsen i orienten a la recerca d’un món millor: respecte,
solidaritat, cooperació..."

Si teniu ganes de conèixer-nos personalment o
participar en aquest projecte, us podeu acostar qualsevol
dijous a la tarda, cap a les 18h. al local de l'Associació, al
C/ Menorca num. 72 -74.

O si preferiu, podeu trucar per telèfon a Manel 669 13
41 48, que us podrà aclarir tots els dubtes que tingueu.



EL REBROT  26  Tardor 20128

Center Cívic Sant Martí - Selva de Mar, 215
08020 Barcelona - Tel. 93 308 9793

Correu electrònic: koejubcn@pangea.org

CENTRE DE SOLIDARITAT DE LA VERNEDA

KO'EJU - SOLIDARITAT AMB EL PARAGUAI

MALOKA

CONOSUD

Amb el suport de:

J E R O G L Í F I C

Solució:
La i N De P en D en C I a

Demanem un referèndum per a...?
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Este año 2012 cumplimos cinco años,
desde que empezamos nuestras
actividades en el año 2007, para
emprender un vuelo compartido como
Mujeres pa´lante; que decidimos hacer
de Barcelona nuestra casa.

Cinco años de juntarnos, de
querernos, de escucharnos, de sortear
los distintos niveles del viento
migratorio que lleva su ventiscas de
dificultades pero al mismo tiempo
con aire fresco de alegrías y
esperanzas.

Al cruzar océanos y fronteras
mostramos valentía pues también es el
cruce con el destino repartido entre
varias tierras. Nosotras llevamos el
Pa’lante en la forma de ver el mundo.
Somos mujeres que emprendimos una
migración hace un año, hace cinco,
hace quince, hace dos meses, o en este
momento estamos recién planeando el
viaje; no importa el tiempo, lo que
importa es nuestra capacidad de
movimiento y decisión.

Al cumplir cinco años de nuestra
fundación como Organización Mujeres
pa’lante desde el Col·lectiu Maloka,
vemos que la ruta que trazamos es la
correcta porque no lo hicimos solas
sino juntas. Nuestra historia esta
cargada de riquezas colectivas y se
nota cuando vemos la historia de una
sola.

Al revisar los años de Mujeres
pa´lante, seguimos convencidas de que
tenemos de aliada una brújula que
marca nuestro ritmo: cultivar la
solidaridad, estrechar lazos, potenciar
fuerzas latentes en nosotras,
visibilizar nuestras riquezas humanas
y crear espacios de encuentro con otras
luchas y reivindicaciones comunes.

La palabra de celebración de este V
Aniversario es GRACIAS.

Para cada una y uno que en
distintos tiempos nos han brindado su
apoyo en el acompañamiento,
fortalecimiento y empoderamiento de
nuestras mujeres inmersas en procesos
migratorios.

Una crisi amb rostre femení
MIREIA CHAVARRIA

Bufava un migjorn esperançador.
Neptú havia esdevingut un orador
lacònic que tan sols impregnava les
seves paraules de bons presagis. De
trets atàvics, ella va decidir hissar les
veles i salpar d’aquella terra que l’ha-
via criat, disposada, si calia, a ser l’úl-
tima polissona de la pastera. Però, a
mesura que s’atansava a l’altra ban-
da de l’oceà, aquell horitzó enlluer-
nador es va anar deformant en la re-
alitat crua d’una Catalunya hostil.
Pel que sembla, els molls del vell oasi
europeu només brillaven de lluny.

Tanmateix, ella sempre havia cregut
que aquella dolça brisa la menaria a
bon port. De faccions exòtiques, mai
no hauria imaginat que acabaria sent
víctima de la més tosca xenofòbia i la
precarietat laboral més despietada. Ara,
juntament amb una altra dona que
pateix una situació semblant,
protagonitza el documental que està
preparant l’associació de dones llatino-
americanes Mujeres pa’lante,
constituïda per fer costat a penèlopes
que, un dia, van decidir no resignar-
se a quedar-se a casa, i ara segueixen
lluitant, persistents, per amarrar les

Cinco años de
Mujeres pa'lante barques. És així com la peça audiovisual

entrellaçarà dues històries de
resistència que faran visible la víctima
que la crisi ha deixat més desemparada:
la dona. I, en concret, la dona migrant,
amb tots els desafiaments que aquesta
condició suposa, en un sistema com
aquest en què vivim.

I és que l’esfondrament de l’estat del
benestar ha deixat despullada la bastida
irregular d’un sistema que no li havia
reservat plaça ni al galliner. Després de
cinc anys de funcionament, Mujeres
pa’lante vol donar veu a aquestes
dones, escoltar les seves propostes,
exposar les seves reivindicacions, i
crear així llaços de solidaritat. Per tal
de fer possible aquest documental, que
comptarà amb el suport de
l’antropòloga Tanja Wol, ha engegat
una campanya de microfinançament a
través de la plataforma Verkami. A
hores d’ara, el projecte ja ha llevat
àncores, i les càmeres han començat a
rodar. Davant de l’objectiu, la vida de
dues lluitadores que segueixen remant
per canviar la realitat en què viuen, que
segueixen lluitant per poder somriu-
re, que segueixen batallant per assolir
el seu somni: tocar terra ferma. !


