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Miro l’agenda i veig que avui hi

ha assaig a les 20.00 al local. Desvio
la mirada al rellotge i descobreixo que
encara tinc temps, són les 18.00h.
L’aroma del barri m’envaeix i el deixo
fer; moguda per aquest decideixo
anar al parc de
Sant Martí. En cinc
minuts estic
baixant les escales
amb un somriure
que ocupa tot el
meu rostre. Arribo
al parc i seguint el
pas de les meves
cames em trobo
davant l’arbre de la
gàbia. Un cop
asseguda respiro
l’aire d’aquest tros
del barri que
m’allunya de la
ciutat, aquí on la natura
m’acompanya i em fa sentir tan viva.
Em fixo en l’arbre que ara m’agafa
amb els seus braços recordant-me la
protecció que em donava la mare al
néixer. Descobreixo en les seves
arrels el meu camí i em trasllado a fa
uns mesos quan vaig entrar a
Sucspirart, diables de la Verneda i
Circ social.

Somric com sempre al pensar que
en tan poc temps m’hagin permès ser
un membre més de la família. Recordo
com el primer dia m’explicaven en què
consistia el grup: “ La nostra passió
és el circ social, som foc quan
malabaregem de nit i aire quan amb
les acrobàcies toquem el cel. Som
poble en cada espectacle, on sempre
intentem tractar aquells temes que
remouen la societat i aprofitem l’art
per plasmar l’actualitat i la possibilitat
de canvi.” Altres veus comentaven:

“Som diables a les festes del barri
quan traiem a passejar les nostres
màscares, fem cremar les
preocupacions amb la pirotècnia a les
masses i fem saltar al barri sota el foc
gaudint de les festes i sentint en tot

moment la germanor de la Verneda.”
En aquells moments també va haver-
hi algú que va voler recordar
l’existència d’un nou projecte…
recordo que la seva veu va sortir del
no-res plena de força i anhelant el
canvi. En aquell moment em vaig
quedar parada al veure que
acompanyava les ganes d’aixecar-se
de la cadira i dir la seva amb un cop
a taula, més tard vaig entendre que
aquell cop acompanyat sempre d’un
somriure era la seva manera d’alçar-
se i viure els seus somnis alhora que
els compartia. Les seves paraules
parlaven d’un nou projecte, el centre
social. “Estem engegant una nova
moguda, el centre social. Tenim la
intenció de moure el barri i donar
vida al local. Volem que el nostre
espai sigui per totes, fer tallers,
aprendre mentre fem una birra,
compartir les ganes de viure, que

vinguin les iaies a fer ganxet, els joves
a pintar…”.

Sempre que recordo aquella primera
assemblea sento com els meus ulls
s’humitegen d’emoció i ara, com
sempre, passa el mateix. M’eixugo la

llagrimeta que
recórrer el meu
rostre i em fa sentir
tan viva i plena.
Penso que d’això
no fa tant de
temps, encara no fa
mig any, i en canvi
en aquests pocs
mesos hi hagut
molts canvis. Allò
que era un projecte
al què li faltava
forma ara ja té
nom. El centre
social ja està

engegat, cada  dijous a les 19.30h ens
trobem per veure curtmetratges, fer
tallers de sabó o allò que entre totes
hem decidit. Estem iniciant un hort
al pati, tenim algunes plantetes a la
porta del local… Ara farem una
jornada per donar-nos a conèixer i
així intentar que cada dijous siguem
més al local. Els dilluns a les 20.00h
sota el nom de “Cre-art” malabaregem
juntes davant del local, aprenent coses
noves i ensenyant malabars a tots els
veïns que vulguin. Com a diables s’ha
incorporat més gent del barri que ja
comença a tenir les seves màscares. I
els dimecres ens reunim per assajar i
parlar de tot allò que ens preocupi.

M’adono que ja és hora d’obrir els
ulls, despertar d’aquest somni de
pensaments i anar cap al local a
continuar somniant amb la realitat
de Sucspirart, diables de la Verneda i
Circ Social.

Sucspirart en primera persona
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Desenvolupament-ONG’s-Drets Humans
INTERNET ÈTIC I SOLIDARI
www.pangea.org
COORDINADORA ONGD ESPANYA
www.pobrezacero.org
FEDERACIÓ CATALANA D’ONGD
www.fcongd.org
FEDERACIÓ CATALANA D’ONG PER LA PAU
www.federacioongpau.org/cms/
index.php
JUSTÍCIA I PAU
www.justiciaipau.org/
AMNISTIA INTERNACIONAL
CATALUNYA
www.amnistiacatalunya.org
HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org
SOS RACISME
www.sosracisme.org
DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I
CULTURALS
www.observatoridesc.org/
COOPERACCIÓ
cooperacio.org
ENTREPOBLES
www.entrepueblos.org
INTERMÓN
www.intermonoxfam.org
MEDICUS MUNDI
www.medicusmundi.es
METGES SENSE FRONTERES
www.msf.es
MÓN-3
www.ub.es/mon3/
FARMACÈUTICS MUNDI
www.farmamundi.org
ÓPTICOS X MUNDO
www.opticsxmon.upc.edu
VETERMÓN – VETERINARIS SENSE
FRONTERES
www.veterinariossinfronteras.org

Comerç Just
XARXA DE CONSUM SOLIDARI
www.xarxaconsum.net
SODEPAU
www.sodepau.org
SETEM
www.setem.org/catalunya/

Educació
ASSEMBLEA GROGA
www.assembleagroga.info
EDUCACIÓ SENSE FRONTERES
www.educacionsinfronteras.org
PALLASSOS SENSE FRONTERES
www.clowns.org

Ecologia i Sostenibilitat (Medi Ambient)
CENTRE D’ECOLOGIA I PROJECTES
ALTERNATIUS
cepa.pangea.org/
LLIGA PER A LA DEFENSA DEL
PATRIMONI NATURAL
www.depana.org/public/
ECOLOGISTES EN ACCIÓ
www.ecologistasenaccion.org/

FUNDACIÓ NATURA
www.accionatura.org/
GREENPEACE
www.greenpeace.org
BARCELONA EN TRANSICIÓ
barcelonaentransicio.
wordpress.com/
SOM ENERGIA
www.somenergia.coop/

Moviments Socials
ASSEMBLEA D’ATURATS
assembleadeaturats-
barcelona.blogspot.com.es/
IAIO FLAUTAS
www.iaioflautas.org/
GRUP DE DEFENSA DE LA SANITAT
PÚBLICA
defensasanitatpublica.wordpress.com/
PLATAFORMA DE AFECTADOS POR
LA HIPOTECA
afectadosporlahipoteca.com/
SOSTRE CÍVIC
sostrecivic.org/
AUREA SOCIAL
www.aureasocial.org

Economia Alternativa
XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
www.xes.cat
COOP57
www.coop57.coop
FIARE
www.proyectofiare.com
TEIXINT BARRIS COOPERATIUS
www.teixintbarriscoop.wordpress.com/
COOPERASEC
www.cooperasec.wordpress.com/

COOPERATIVA D’AUTOFINANCIACIÓ SOCIAL EN
XARXA
www.casx.cat
OPCIONS
www.opcions.org

Mitjans de Comunicació
DIAGONAL
www.diagonalperiodico.net/
LA DIRECTA
setmanaridirecta.info/
LA TELE
latele.cat/
PERIODISMO HUMANO
www.periodismohumano.com/

Suport Jurídic
COL·LECTIU RONDA
www.cronda.com

Barri
VERN – COORDINADORA
D’ENTITATS DE LA VERNEDA
www.evern.org
CONOSUD
www.conosud.org
XARXA COMUNITÀRIA LA VERNEDA - ST. MARTÍ
www.xarxacomunitarialavernedasantmarti.
wordpress.com
SANT MARTÍ – LA VERNEDA EN TRANSICIÓ
www.santmartilavernedaentransicio.
wordpress.com
PLA D’ENERGIA PARTICIPATIU
www.plaenergiaparticipatiusantmarti.
wordpress.com
ASSEMBLEA LA VERNEDA – ST. MARTÍ
indignatsvernedasantmarti.
wordpress.com/
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CARLOS BRICIO

VERNEDA SOLIDARIA

Son múltiples los casos de co-
rrupción que están aflorando en
cascada dentro del panorama
sociopolítico español, afectando de
forma transversal a todos los par-
tidos políticos que, de una forma u
otra, han tenido acceso a alguna
esfera de poder en cualquiera de las
administraciones del Estado. Cada
día nos desayunamos con un nue-
vo afer. Desde la más extrema de las
izquierdas a la más ultra de las de-
rechas, políticos de todas las ideo-
logías van apareciendo en los me-
dios de comunicación implicados
directa o indirectamente en
choriceos de toda especie.

El ciudadano de a pie empieza a
desesperarse. Abrumado por la cri-
sis económica, la incertidumbre so-
bre el futuro inmediato y diferido,
el desencanto por la política tras
votar y confiar a sus líderes la es-
peranza, escasa, que le queda en
buscar y encontrar soluciones con-
sistentes a este desplome que le ro-
dea, se encuentra sin embargo con

facto de garantías avaladas tradicio-
nalmente por el estado (que somos
todos).

Para que la equidad, i la justicia
social, sean factibles, las personas
deben al menos poder alimentarse
adecuadamente. Debe evitarse que

Pero, ¿qué está pasando?
table y cambiante, pero en el caso
de la Europa democrática tradicio-
nal (incluyamos a España), parecía
mantener un cierto equilibrio. Pa-
recía.

Las fallidas operaciones financie-
ras con repercusión mundial que
dieron inicio a la crisis económica,
han acabado por endeudar a los es-
tados y a las personas de tal mane-
ra que los ha hecho cautivos y res-
ponsables (porque han de respon-
der) de la avaricia y los despilfarros
de otros.  Los fondos de capital ries-
go, los bancos, “los mercados” en
suma, han encontrado la forma de
presionar a los endeudados por la
vía de la especulación financiera, de
tal manera que han podido romper
en su favor ese equilibrio y son los
que toman las decisiones por enci-
ma de los Estados. Marcan la pauta
de la política económica y social y
son capaces de quitar y poner jefes
de gobierno. El ciudadano comienza a
tener claro que no está representado por
aquellos a los que legitimó en las ur-
nas, puesto que faltan una y otra
vez a sus compromisos electorales,
sometiéndose a los dictados del po-
der económico.

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

No podemos decir que esto
se haya producido “a causa”
de la crisis, como decíamos
sobre el afloramiento de
casos de corrupción en
España, si no que se ha
producido “a propósito” de
la crisis.  Han aprovechado la
coyuntura favorable.

Recortes en salud y
educación, disminución del
subsidio de desempleo,
modificación a la baja de las
pensiones, eliminación de
algunos tramos de la ley de
dependencia, incremento del
paro hasta llegar a los 6
millones, precarización
laboral...

El ciudadano de a pie
empieza a desesperarse

la respuesta más contradictoria po-
sible: recortes en salud y educación,
disminución del subsidio de desem-
pleo, modificación a la baja de las
pensiones, eliminación de algunos
tramos de la ley de dependencia,
incremento del paro hasta llegar a
los 6 millones, precarización labo-
ral..., es decir, la eliminación de

una persona, por estar mal nutri-
da, no pueda alcanzar el estado de
salud adecuado que le sitúe en
igualdad de condiciones para for-
marse y educarse. La cultura, la
educación, revierten positivamente
sobre el autocuidado de la salud
propia y de los que nos rodean, me-
jorando así la capacidad global
formativa y el nivel cultural de una
sociedad. Las más cultas son tam-
bién más ricas.

Esa es la voluntad de la sociedad
que vota y espera de sus gobernan-
tes la mejor respuesta.

En España este proceso deviene
involutivo. De haber alcanzado con
los años un estado nutricional más
que aceptable de la población en ge-
neral, unos indicadores de salud de
los mejores del mundo, aunque qui-
zá no se correspondieran con el ni-
vel educativo esperable, pasaremos
probablemente a medio plazo a per-
der esta situación de privilegio.

La crisis es la causa. Dicen. Es-
toy dispuesto a aceptar que es “a
causa” de la crisis que se están po-
niendo en evidencia esa cantidad de
casos de corrupción política con que
nos inundan los noticiarios, forja-
dos en los años de la burbuja, que
han ido engordando estómagos
agradecidos y que ahora la coyun-
tura económica los ha vaciado. Las
inferencias del poder económico en el
mundo de la política han sido constan-
tes en el tiempo. En unas sociedades
más que en otras, el sometimiento
del uno al otro o viceversa es ines-

Por ello no podemos decir que
esto se haya producido “a causa”
de la crisis, como decíamos sobre el
afloramiento de casos de corrupción
en España, si no que se ha produ-
cido “a propósito” de la crisis.  Han
aprovechado la coyuntura favora-
ble.
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Al barri tenim un veí que està a
punt de complir els tres anyets…el
coneixem pel seu nom de pila: PEP,
pla d’energia participatiu,…és un veí
que estem construint entre totes…ja
sabeu, esteu convidades a
incorporar-vos,  a aportar, participar
i col·laborar de les maneres que millor
s’ajustin a les vostres possibilitats i
necessitats…ho podeu fer consultant
la nostra web, participant als grups
de treball i activitats que proposem i,
si voleu, creant nous grups de
treball, oferint les vostres idees i
habilitats…també podeu posar-vos
en contacte a l’adreça
pladenergiaparticipatiu@gmail.com.

Ara estan constituïts i en
funcionament 5 grups de treball:

PEPiso (auditories energètiques
veïnals ): és un grup que promou
l’estalvi energètic al barri, dona a
conèixer l’energia i destaca la
participació dels veïns del mateix
barri. El seus objectius són: elaborar
un pla d’acció de declivi energètic per
al barri i dissenyar i implementar una
programació d’activitats, tallers i
accions sent coherent amb el pla
d’acció elaborat. En quant a
projectes: auditories energètiques
(ETP Clot: Cicle Formatiu Grau
Superior Eficiència Energètica i
Renovables i Escola de La Pau);
potencial solar de les taulades del
barri de Sant Martí per estudiar el
potencial d’autoconsum dels edificis;
xerrades i debats, jornades, tallers,
etc.

PatiLaPau: el grup del Pati La Pau
continua aquest curs la feina
començada el curs passat. La primera
acció que teníem organitzada era la
pintada d’un mural i d’una diana al
pati. El mural partia d´un disseny
proposat pels nens de l´escola, des dels
petits de P3 fins als grans de 6è. Els
companys de Raons Públiques i les
famílies ens van ajudar  els tres dies
que vam sortir amb els nens a pintar;
es van organitzar tres activitats : la
pintada del mural, la pintada de la
diana, i un joc per tal que els nens
reflexionessin sobre quines volien

que fossin  les properes accions. Arrel
d´aquesta reflexió, es va valorar la
necessitat de tenir més jocs al pati. I
quin tipus de jocs? Doncs , pensant
imaginant i somniant...vam decidir
de construir jocs amb neumàtics
vells.  

És una bona manera de reutilitzar
un material que va a parar als
abocadors, és molt econòmic per que
l´escola en pugui disposar i ens ho
faciliten els tallers de mecànics del
barri, i, a més a més, permet
desenvolupar i fer créixer la nostra
creativitat , ja que tots ens hem posat
a imaginar què es por arribar a fer
amb unes quantes rodes. Les idees,
per exemple, són: gronxadors,
sorrals, laberints, jocs per saltar, jocs
d´equilibri, casetes per amagar-se,
testos per plantar.... Una família de
l´escola s´ha ofert per portar en la seva
furgoneta les rodes; ara toca
organitzar-nos bé el treball a fer, i
esperar al dissabte 25 de maig en que
es celebrarà una jornada festiva i de
treball a l escola per construir , entre
tots els membres de la comunitat
escolar i els col·laboradors del PEP
els jocs imaginats pels nens. Tots sou
benvinguts!! Esperem acabar la festa
amb actuacions musicals de famílies
de l´escola i d´algun mestre!!

També estem il·lusionats amb el
projecte de l´hort comunitari, al qual
l´escola cedeix una part del pati. Un
permacultor ens ha fet una proposta,
arrel de les entrevistes fetes amb els
membres de la comunitat escolar, i
properament es començaran a posar
les bases d´aquest  somni,  que anirà
creixent tant com el sapiguem regar....
L´AMPA de l´escola, els alumnes, els
mestres, els col·laboradors del PEP i
veïns estem tots convidats per
aportar la nostra llavor!

Alimentació (Hort Comunitari en
xarxa): aquest grup, després de no
haver pogut aconseguir un primer
acord de cessió d’ús al CRP Sant
Martí ha continuat documentant el
mapeig de solars i espais
“abandonats” i/o susceptibles
d’acollir el projecte d’hort comunitari

Com va el PEP - Pla d’Energia Participatiu
en xarxa i ha avançat en la
consolidació del Pla, amb accions de
sensibilització (Taronjada resilient,
Hort Alegria, Malbaratament
alimentari,…). Estem dissenyant
també un projecte de plantació
d’arbres de fruita seca i de coordinació
amb entitats de suport mutu per a la
recollida d’aliments.

Economia Local: la Xarxa
Comunitària La Verneda Sant Martí
com a grup d’economia local del PEP
continua amb la seva tasca impulsant
la XICS (Xarxa d’ Intercanvi de
Coneixements i Serveis) amb la
moneda local el “Minut” i les
reunions mensuals per crear la
confiança necessària per intercanviar.
Al DOCUFÒRUM de la Xarxa podem
trovar un espai de debat i d’
intercanvi d’ opinions. Els mercats
d’intercanvi d’objectes durant les
festes del barri amb bon ambient i
bona energia.  Llibres en Xarxa és
una iniciativa que recull llibres i els
deixa al Centre Cívic perquè tothom
qui vulgui els pugui agafar.

Darrerament la Xarxa està
col·laborant amb el PEP i l’Associació
Espai Ambiental en temes de
malbaratament alimentari
organitzant el taller i el punt
informatiu al mercat: “De menjar no
llencen ni mica!” i pròximament
s’organitzarà un dinar popular
d’aprofitament. La Xarxa també
forma part del grup de treball Hort
Comunitari.

PEPdalera: tenim a la vostra
disposició la bicicleta de transport i
la bicigeneradora d’energia. Durant
el 2013 volem realitzar una
celebració-marxa ciclista amb
activitats i tallers i un concert
“emissions zero” per a difondre un
pla comunitari de mobilitat a escala
humana. Portarem a les escoles els
nostres projectes de mobilitat i també
volem iniciar el debat-reflexió al
voltant dels camins escolars i de la
recuperació dels espais públics per a
les persones.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Un any de Xarxa Comunitària: persones
ordinàries que fan coses extraordinàries

Ja fa poc més d’ una any que la Xarxa Comunitària La Verneda
Sant Martí va posar en marxa la seva activitat mensual
DOCUFÒRUM al Centre Cívic Sant Martí.

Cada últim dimecres de mes a les 19.30h. ens proposen la
projecció d’ un documental de temàtica social ampliant la
informació sobre el tema tractat amb convidats que puguin
enriquir la xerrada. En acabar les exposicions donen pas a un
debat participatiu entre tot el públic assistent.

Més informació al seu bloc:
xarxacomunitarialavernedasantmarti.wordpress.com

Es consolida el docufòrum de
la Xarxa Comunitària

En el nostre primer
any de vida hem posat
en marxa la XICS (Xarxa
d’Intercanvi de Serveis i
Coneixements)
amb reunions mensuals
cada segon dimecres
de mes al Centre Cívic
Sant Martí

Ja fa poc més d’ un any que un
grup de  veïns/es  del  barr i ,
conscients del nostre potencial
humà, vam decidir materialitzar
les  nostres  idees  i  inquietuds
creant  aquesta  Xarxa.  Amb el
propòsit d’impulsar les relacions
de confiança i solidaritat entre el
veïnat i facilitar la trobada i el
intercanvi  de  serveis ,
coneixements ,  exper iències ,
habilitats, opinions…

En el nostre primer any de vida
hem posat  en  marxa  la  XICS
(Xarxa d’Intercanvi de Serveis i
Coneixements)  amb reunions
mensuals cada segon dimecres de
mes al Centre Cívic Sant Martí.

Tenim una programació fixa de
documentals de temàtica social
cada últim dimecres de mes al
Centre Cívic, on hem tractat temes
tant diversos com: el  moviment
de Transic ió ,  e l  consum
responsable, l’auditoria ciutadana
del deute, la violència policial,
l ’educació l l iure,  les  monedes
socials, Can Riera la darrera masia

del barri, entre d’altres... Lo que
ens ha permès fer Xarxa amb altres
grups i entitats.

Vam tenir  la  in ic iat iva  de
recol l i r  l l ibres  i  posar- los  a
disposició de tot aquell qui vulgui
a les diferents plantes i al bar del
Centre Cívic: “Llibres en Xarxa”.

Participem en la Festa Major i

e l  Pr imaVERN amb e l  mercat
d’intercanvi d’ objectes.

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

Som veïns com qualsevol altre
que passe ja  per  la  Rambla
Guipúscoa o  va  a  comprar  a l
mercat i desitjem que el nostre
barri cada dia sigui millor: més
sostenible, més convivencial, més
just, més solidari, més lliure, més
humà,  més  creat iu ,  més
transformador, més participatiu...
Per això estem oberts a noves
propostes. T’hi vols sumar?

“Molta gent  pet i ta ,  en l locs
pet i ts ,  fent  pet i tes  coses ,  pot
canviar el món”

laxarxavsm@gmx.es
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SANT MARTÍ-LA VERNEDA

EN TRANSICIÓ

Hem establert l’esborrany d’una
sèrie de criteris que ens indica quin
és el grau de preparació d’una
comunitat per embarcar-se en
aquest viatge cap a un futur de
descens energètic.

Les persones que estem
inspirades en el model de Pobles /
Ciutats en Transició, podem llegir
aquesta llista i fer una valoració
honesta sobre on ens trobem.

Si detectem mancances, això
hauria d’indicar on centrar, entre
totes nosaltres, l’energia inicial i els
contactes al voltant d’aquesta ini-
ciativa.

Quan estiguem preparats, i això
no és una cosa amb la que tenir
pressa ,  ut i l i tzarem aquest
formulari per explicar sobre la
nostra iniciativa, el nostre somni
central i les nostres respostes als
criteris.

Aquests criteris s’estan
desenvolupant contínuament, i
segurament seran modificats.

1. Una comprensió del pic del
petroli i el canvi climàtic com a do-
ble empenta (per incorporar en la
constitució o documents de
l’organització).

2.  Un grup de 4-5 persones
disposades a prendre el lideratge (no
només el gran entusiasme d’una
sola persona).

3. Almenys dues persones de
l’equip central disposades a partici-
par en un taller de formació de dos
dies.

4. Una connexió potencialment
molt bona amb l’ajuntament local.

5.  Una entesa inicial dels 12
passos per esdevenir un Poble /
Ciutat / Barri en Transició.

6. Un compromís de demanar
ajuda quan es necessiti.

7. Un compromís de mantenir al
dia la presència web de la nostra Ini-
ciativa de Transició en wiki (l’espai

Criteris per a consolidar-se com
Iniciativa en Transició

col·laboratiu), o a la pàgina web del
moviment global.

8.  Un compromís de fer
contribucions periòdiques al blog
de Transition Towns (el món estarà
mirant).

9.  Un compromís del nostre
grup, un cop estiguem a la
Transició, de fer almenys dues
presentacions a altres comunitats
(properes) que estiguin pensant
embarcar-se en aquest viatge, una
mena de xerrada sobre «això és el
que hem fet» o «així és com ens ha
anat».

10. Un compromís de treballar en
xarxa amb altres CT.

11. Un compromís de treballar en
cooperació amb CT properes.

extremistes  en iniciatives de
transició. Una manera de fer això
pel grup central és dir explícitament
que donem suport la Declaració de
Drets Humans de les Nacions
Unides (resolució de l’Assemblea
General,  217 A (III) del 10 de
desembre de 1948).

15. Un reconeixement de que en-
cara que sigui possible que la nostra
ciutat, regió o pais sencer pugui
necessitar travessar una transició,
el primer lloc per començar és en la
nostra comunitat local. És possible
que eventualment el nombre de
comunitats en transició en la nostra
àrea justifiqui un grup central per
ajudar a donar suport local, però
això emergirà al llarg del temps, en
comptes de ser imposat. (Aquest
punt va ser inserit en resposta a
diversos casos de persones que es
van afanyar a «transicionar» tot el
districte / regió en lloc de la seva
comunitat local).

 * En situacions excepcionals on
cal crear un centre coordinador o
centre iniciador aquest centre és res-
ponsable d’assegurar que aquests
criteris s’apliquin a totes les
iniciatives que comencen en aquest
àrea.

* Més criteris s’apliquen a centres
iniciadors / coordinadors, aquests
es poden discutir persona a perso-
na.

16. I finalment, es recomana que
almenys una persona de l’equip
central hagi acudit a un curs de
disseny en permacultura... realment
sembla que marca una diferència.

Quan ens podem demostrar que
estem complint amb aquests criteris,
obrirem la porta a tot tipus de
meravellós suport, guia, materials,
espai web, formació i oportunitats
d’enxarxar...

http://barcelonaentransicio.wordpress.com/

12. Mínims conflictes d’interessos
en l’equip central.

13. Un compromís de treballar per
aconseguir subvencions
d’organitzacions nacionals. Les
associacions de desenvolupament
regional hi són perquè les fem ser-
vir.

14. Un compromís per assolir la
inclusió a través de tota la iniciati-
va. Som conscients que necessitem
reforçar aquest punt per respondre
a les preocupacions sobre la
implicació de grups polítics



EL REBROT  27  Primavera 2013 7

CONOSUD

GRUP DE SOCIS I SÒCIES

DE SANT MARTÍ

En el moment àlgid de la crisi
econòmica i social més important des
de 1929, sobreviure i anar tirant ja és
una fita. No descobreixo res si dic que
el moviment associatiu en general i
el de la cooperació en particular, estan
en crisi o almenys en transformació.

Nombroses entitats de cooperació
estan desapareixent degut a la manca
de previsió futura, i a la perillosa
dependència de les subvencions
públiques que pràcticament han
desaparegut, degut al mateix temps
a una gestió pública millorable, en
alguns casos o directament en la
corrupció en la que van caure alguns
responsables polítics que es van
creure per sobre del bé i del mal.

A l’ong Conosud, Associació de
Cooperació Internacional Nord-Sud
no tenim aquests problemes per que
no tenim treballadors a qui pagar
sous. Tots els nostres membres són
voluntaris, vivint de les quotes dels
nostres propis socis, com ha de ser.
Amb aquesta idea, dediquem el 90 %
dels recursos de l’entitat als nostres
projectes que incideixen al Sud i no
al Nord en forma de sous.

Per combatre la crisi i la manca de
recursos per fer projectes de
cooperació, s’imposa la imaginació i
la cooperació d’entitats al nord per
ajudar el sud. Cal fer projectes de
cooperació que amb relatius pocs
recursos, tinguin una gran
repercussió social, i que d’aquesta es
mantinguin en el temps. Es tracta
novament de compartir 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
associacions de diferents tipus, que
li permeten compartir projectes de
cooperació o sensibilització amb
d’altres organitzacions a pesar de la
retallada generalitzada de recursos
per aquest tema.

L’estat de la cooperació

D’aquesta manera Conosud
participa en la Coordinadora
d’Entitats La Verneda-Sant Martí
Vern en reunions periòdiques que
aquesta organitza. Som una de les
ong’s que formen part de Verneda
Solidària, al centre cívic Sant Martí,
on tenim la nostra seu.

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

Així mateix Conosud, és impulsora
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 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 supervisat pel banc
d’Espanya sota la cobertura legal de
la Banca Populare Italiana, ja està
funcionant i Fiare ha donat ja
diversos préstecs a entitats socials
durant 20l0, 2011 i 2012, encara que
serà aquest 2013 quan es podrà operar
com si fos una entitat bancària
tradicional.

Diversos dels nostres socis van
participar al stand de Fiare en la
Primera Fira d’Economia Solidària de
Catalunya, que va tenir lloc al recinte
Fabra i Coats de Sant Andreu el 27 i
28 de novembre de 2012, amb un
gran èxit de participació, promoguda
i organitzada per la Xarxa
d’Economia Solidària.

Finalment col·laborem amb
l’associació valenciana Cerai, Centro de
Estudios rurales y de agricultura
internacional www.cerai.org en
projectes de sensibilització al nord i
algunes contraparts o entitats de segon
grau del Sud, com Unisol Brasil http:/
/www.unisolbrasil.org.br/ en el
projecte de la Justa Trama de producció
de roba elaborada amb cotó ecològic
http://www.justatrama.com.br/home/
index.php i a l’Argentina amb Cemed-
Adis,  http://www.cemepadis.org.ar/

El mes de novembre de 2012 una
representació de la nostra Junta
directiva va assistir al Congrès
d’Unisol Brasil, a San Bernado do
Campo, ciutat propera a Sau Paulo,
central de cooperatives i
empreniments solidaris formada per
més de 1.000 entitats.

Potser la nostra activitat no tindrà
una gran transcendència
internacional, però si aconseguim
millorar les condicions de vida d’unes
quantes famílies cada any, ja haurem
complert el nostre motiu d’existència.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Amb el suport de:

J E R O G L Í F I C

Solució: La corona está sota mínims
(La corona está sota M i N i ms)

Estat d'opinió sobre
la jefatura de l'Estat

La moqueca es un plato muy popu-
lar en hogares y restaurantes de Bra-
sil, con especial tradición en la ciu-
dad de Salvador de Bahía, donde se
encuentran impregnadas las heren-
cias de la africanidad, ya sea en sus
músicas, bailes, ritos o gastronomía.

La gastronomía de Bahía provie-
ne de una fusión de raíces. La prime-
ra surge con los habitantes indíge-
nas del lugar, los cuales sembraban
mandioca y maíz y fermentaban cier-
tas bebidas para acompañar lo que
cazaban o pescaban. Más tarde con
la llegada de los portugueses, se agre-
garon nuevos condimentos a la co-
cina local como bacalao, sardina, le-
gumbres y dulces. Luego los escla-
vos africanos transformaron la coci-
na colonial, introduciendo aceites,
pimienta y otras legumbres. De la
mezcla de los hábitos alimentarios de
esas tres etnias nació la cocina
bahiana, buena parte de su diversi-
dad se debe a la cultura africana y,
principalmente, a la religión del
Candomblé.

La moqueca es un plato de origen
indígena que originariamente se ela-
boraba con hojas de diversos árbo-
les. Inicialmente se llamaba móquem,
refiriéndose a la técnica indígena para
asar pescado y raíces envueltos en
hojas de árbol y cubiertos por ceni-
zas calientes.

La manera más común de hacer la
moqueca es utilizando merluza pero
también existen otras variedades con
bacalao, atún, gambas o incluso car-
ne. Sin duda, lo que le marca la dife-
rencia y le da un gusto irresistible y

único es la combinación con el aceite
de palma y la leche de coco.

Preparación
1. Se mezclan los tomates y la ce-

bolla, añadiendo el zumo de los li-
mones, un poco de cilantro picado y
sal a gusto. Se macera el pescado en
este preparado al menos durante un
par de horas, aunque es óptimo de-
jarlo durante toda la noche.

2. Rescatamos el pescado, lo
enharinamos ligeramente y lo freímos
en una cazuela de barro en un poco
de aceite vegetal.

3. Añadimos el preparado que te-

Moqueca de Pescado

600g de merluza en 4 rodajas
2 cebollas picadas
4 tomates pelados y picados
½ litro de leche de coco
Cilantro fresco
3 limones
Aceite de palma
Aceite vegetal
Sal

níamos de la maceración. Tapamos,
y proseguimos la cocción hasta que
la cebolla se ablande.

4. Ahora incorporamos la leche de
coco hasta cubrir todo el material.
Suavemente y a cazuela destapada,
mantenemos la cocción durante unos
diez minutos. A medio camino se in-
troducen 2 cucharadas de aceite de
palma, removiendo para que se mez-
clen bien.

5. Se tapa, se retira del fuego, y se
deja reposar unos minutos.

6. Se sirve con arroz blanco o ha-
rina de mandioca.

Ingredientes

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


