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Va ser un moment important, ja que ex-
pressem la nostra oposició a les polítiques 
d’ajust estructural mostrant, no només 
l’efecte que tenien en la vida de les dones, 
sinó també com utilitzaven l’opressió i la 
divisió sexual del treball, per estructurar les 
polítiques, assegurar-se més guanys, priva-
titzar serveis i explotar més el treball de les 
dones i de tota la gent.

Després del 2000 decidim seguir juntes 
com a moviment permanent, com a movi-
ment feminista, i anem construint una iden-
titat política comuna, procés en el qual són 
molt importants les accions internacionals 
que fem cada cinc anys, ja que a molts paï-
sos hi ha coordinacions nacionals que tenen 
l’agenda de lluites i les demandes, però a 
partir d’aquestes accions internacionals in-
tentem concertar el que són propostes co-
munes per fer-les més fortes.

El 2005 vam fer una altra acció, elaborar 
una carta de les dones per a la humanitat. La 
idea era sortir una mica de les demandes en 

concret que havíem presentat el 2000, ja que 
estaven molt limitades per les possibilitats 
històriques, per així posar una mirada cap al 
futur, cap al món que volíem construir i que 
de fet ja construïm a partir de moltes inicia-
tives alternatives.

La idea era que la carta passés per diversos 
llocs del món des del 8 de març al 17 d’oc-
tubre. Alhora, per simbolitzar el viatge de la 
carta, vam anar construint una gran «manta 
de la solidaritat» on cada coordinació nacio-
nal expressava una imatge d’aquest món que 
estem construint. Vam organitzar mobilitza-
cions a les grans ciutats i fronteres passant la 
carta i la «manta» entre els països. Vam pas-
sar per 53 països. Comencem al Brasil amb 
una gran mobilització nacional a São Paulo 
i d’allà travessem fronteres fins a arribar a 
Burkina Faso el 17 d’octubre on, una vegada 
més, rebutgem les polítiques del neolibera-
lisme, com les polítiques d’ajust estructural.

Posteriorment esperem mirar el que són 
els temes i les demandes que han treballat 
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les dones en les coordinacions nacionals, 
mirem el que hi havia de comú, que podí-
em treballar més per crear sinergies en les 
lluites que feien les dones al món, així que 
organitzem les nostres demandes en quatre 
camps d’acció. Ho fem una mica per tra-
duir la nostra lluita que fem en contra de 
la pobresa i la violència a les dones en el 
context polític actual i les accions que estan 
fent els diversos grups de dones. Aquests 
quatre camps són:

El treball de les dones
Aquesta és la nostra lluita per aconseguir 
l’autonomia econòmica de les dones i toca 
molts temes, com l’ocupació (amb un sala-
ri igual en tasques similars) i un salari just. 
En aquest moment això té sentit perquè 
amb la crisi i l’impacte sobre l’ocupació, 
es parla molt de la desocupació masculina, 
però la femenina té unes altres caracterís-
tiques. A tot arreu no és igual la partici-
pació econòmica de l’ocupació activa fe-
menina que la masculina. Per exemple, al 
Brasil el que veiem és que la desocupació 
dels homes ve donada principalment per la 
pèrdua de llocs de treball, mentre en el cas 
de les dones la característica és que cada 
vegada més dones busquen feina remune-
rada i no en troben, i per això les taxes de 
desocupació femenines són cada vegada 
més grans.

Ara, amb tot el tema de la crisi, es bus-
quen solucions als sectors on són els ho-
mes (el sector automobilístic, etc.) i no 
a una idea d’una possible incidència del 
poder polític per crear ocupació que mi-
llori la vida de les persones. No s’apos-
ta políticament per l’ocupació al sector 
de l’educació, la salut, els serveis, etc., on 
no només està l’ocupació d’una majoria 
de dones, sinó també la idea que l’estat 
assumeixi la responsabilitat per aquests 
serveis.

En aquest tema també debatem tot el que 
és el treball que fan les dones a les cases, 
en les comunitats, tot el que són el treball 
de la cura dels nens, les persones grans, els 
malalts, la cura que la vida continuï funci-
onant i que sobrecarrega les dones. És un 
treball invisible i és important percebre’l i 
crear condicions perquè el dugui a terme el 
conjunt de les persones.

El bé comú
L’altre tema és el que anomenem el bé 
comú. Tota la nostra lluita contra la priva-
tització de la naturalesa va ser interessant 

per com vam fer les accions a les regions 
frontereres entre els països. Aquestes ac-
cions les van organitzar dones de ciutats 
petites, moltes dones camperoles, moltes 
dones que van percebre molt bé el que es-
tava passant amb l’agricultura als seus pa-
ïsos, amb l’expansió del monocultiu, amb 
l’apropiació dels territoris. Això ve amb 
molta força i ha reforçat els llaços entre les 
dones que viuen al camp i les dones que vi-
uen a la ciutat.

Es planteja també la lluita contra la pri-
vatització de l’aigua, dels territoris, de les 
llavors, etc. En aquest procés també ens 
apropem al treball conjunt amb Via Cam-
perola i amb organitzacions ambientalis-
tes com Amics de la Terra Internacional 
i llavors podem plantejar una alternativa 
molt forta que és la sobirania alimentària 
contra la privatització de la naturalesa. I 
dins de la sobirania alimentària, tot el que 
és l’autonomia de les persones, l’autono-
mia de les dones, el reconeixement del tre-
ball de les dones camperoles i tot el treball 
que fan les dones en la transformació i la 
distribució dels aliments, no només en el 
sentit de reconèixer-lo sinó en el sentit de 
compartir-lo.

D’altra banda, en el debat hi ha la línia 
del bé comú. Moltes dones, sobretot euro-
pees, van plantejar amb molt afany el tema 
de la privatització de l’educació i la salut, 
ja que entenien que tampoc no era perce-
but com a tal, com a bé comú de tota la hu-
manitat, ja que, en privatitzar-se, aquests 
serveis entraven en la lògica de mercat i es 
convertien en excloents.

Vam passar 

per 53 països. 
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En la Marxa 

hi ha moltes 

dones que vénen 

de països en 

conflicte, però 

també hem 

observat que 

creix l’augment 

de la violència 

que es deriva 

de la fustigació 

als moviments 

socials

Lluita contra la violència 
vers les done
Molts grups de la Marxa treballen en aquest 
tema i la nostra preocupació és reforçar tot 
aquest treball que s’ha fet en general i tam-
bé com plantejar la violència a les dones 
com una cosa estructural al patriarcat, molt 
ben utilitzat pel capitalisme i que és una si-
tuació injusta.

Hi ha una tendència a considerar la vi-
olència domèstica com un problema loca-
litzat de «parelles disfuncionales» o en la 
gent pobra, emigrants, etc. És un discurs de 
localitzar el problema i no mirar la violèn-
cia com una eina utilitzada per tot el siste-
ma. Per exemple, vam observar com en les 
moltures, en telemàrqueting o en sectors 
on hi ha moltes dones en condicions labo-
rals precàries, l’assetjament sexual s’utilitza 
de manera molt sistemàtica com una forma 
de gestionar la força del treball femení i ex-
treure’n més guany.

Pau i desmilitarització
Un altre camp d’acció és la pau i la desmi-
litarització on veiem no solament com en 
els conflictes armats la violència sexual i 
la violència cap a les dones s’utilitzen com 
una arma de guerra, sinó que les dones no 
s’escolten ni en la resolució dels conflictes, 
ni en els processos que se segueixen per re-
construir el país.

En la Marxa hi ha moltes dones que vé-
nen de països en conflicte, però també hem 
observat que creix l’augment de la violèn-
cia que es deriva de la fustigació als movi-
ments socials, la militarització de la socie-
tat i la utilització de la violència cap a les 
dones en els contextos de criminalització 
de les resistències (per exemple, en defensa 

dels béns naturals) com una manera de dir 
a les dones que l’espai públic no és un es-
pai nostre.

La Marxa Mundial de 2010
En aquesta acció que presentemt per al 
2010, es treballa amb aquests quatre camps 
d’acció. Les coordinacions nacionals l’estan 
traduint en demandes nacionals que treba-
llaran en marxes nacionals, entre el 8 de 
març i el 16 d’octubre. Una gran part de les 
marxes es farà entre 8 i el 18 de març, i algu-
nes també al final, entre el 7 i 16 d’octubre.

Per exemple, marcaran les activitats re-
gionals que tindrem en aquell període. A 
Amèrica ens trobarem a Colòmbia; a Eu-
ropa, a Turquia; a Àsia, a les Filipines, i al 
final ens trobarem a Bukavu, a la Repúbli-
ca Democràtica del Congo. Hi planteja-
rem molt fortament la resolució del con-
flicte i l’enfortiment dels pobles que viuen 
en aquestes regions i la capacitat de decidir 
com utilitzar o no la gran riquesa mineral i 
la biodiversitat que hi ha en aquests llocs 
i com organitzar la vida i com volen desen-
volupar-la, ja que tenen una forta presència 
de les transnacionals i un interès dels go-
verns dels països rics, que moltes vegades 
estan representats per la presència militar 
de l’ONU.

Llavors no es tracta només d’estar unes 
quantes dones a Bukavu, sinó que volem 
també que el tema repercuteixi en les so-
cietats dels altres països, que la gent pugui 
entendre el que passa i fer una aposta, i que 
les dones que viuen al Congo, a Burundi, a 
Rwanda o altres països de la regió tinguin 
capacitat i possibilitat de decidir els rumbs 
de la seva regió.

A escala local, les coordinacions naci-
onals tenen autonomia per decidir com 
fer-ho. Nosaltres el que volem treballar 
com a símbol és la idea que la Marxa sigui 
real, caminant o fer-ho d’una altra mane-
ra. Al Brasil, farem una marxa de Cuan-
quina fins a São Paulo: sortirem el 8 de 
març i arribarem el 18 de març; a Mali, 
faran una marxa cada dia en una part di-
ferent del país i acabaran a Bamako; a Ke-
nya, tenen la possibilitat de fer diferents 
marxes als barris de Nairobi; al Pakis-
tan, ho pensen fer amb tren; al País Basc, 
estan debatent fer-ho amb una vagoneta 
que passi per tot el país. A cada lloc tin-
drà unes característiques diferents, però 
la idea és moure’s. 

Per això diem que estarem de Marxa fins 
que totes les dones siguem lliures. n
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pel territori en Amèrica Llatina
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QUAN LA TERRA PLORA 
(Operació Diable)
La majoria de jaciments miners importants 
es troben en països del Sud on no existeix 
una correcta vigilància, fiscalització o regu-
lació de les empreses mineres, afavorit pel fet 
que les corporacions mineres normalment 
posseeixen més poder econòmic i polític que 
els mateixos Estats, mentre que, en la seva 
majoria, són els països occidentals els que 
processen i consumeixen aquestes primeres 
matèries.

En aquest context, sorgeix a Cajamarca 
(Perú) l’ONG Grufides (Grup de Formació 
i Intervenció pel Desenvolupament Soste-
nible), que pretén defensar els drets de les 
poblacions afectades. Demostrant les pràcti-
ques d’aquestes empreses, els seus integrants 
s’han vist embolicats en tota una trama de 
persecucions, fins i tot atemptats contra la 
seva integritat personal.

SOTA LA PALMA
Dones i homes afrocolombians i mestissos, 
habitants ancestrals de les conques dels rius 
Curvaradó i Jiguamiandó en el Baix Atra-
to colombià, estan amenaçats de mort. Les 
polítiques mundials que pretenen donar 
sortida a la crisi ambiental i energètica amb 
els agrocombustibles, propicien que el para-
militarisme exerceixi control i terror en el 
territori. 



6

Malauradament els resultats obtinguts 
han estat decebedors: per una banda, el 
compromís que els grups de negociació 
continuïn treballant un any més fins a la 
trobada general següent a Mèxic el pro-
per novembre i, per l’altra, un acord ano-
menat L’acord de Copenhaguen, que va 
ser aprovat al darrer minut, no va trobar 
el consens entre els assistents –i, per tant, 
no va ser incorporat al procés de Naci-
ons Unides– i està molt lluny de l’acord 
que calia per establir un marc global su-
ficient per a la lluita contra el canvi cli-
màtic. Les seves mancances són bàsica-
ment tres:

1. Després de més de dos anys de nego-
ciacions, amb el coneixement adquirit de 

quasi dues dècades d’estudis sobre el can-
vi climàtic, i enfront d’una problemàtica 
ecològica i social reconeguda i cada vega-
da més accentuada, era imprescindible un 
acord de compliment obligat, però l’únic 
acord aprovat és només una declaració 
política sense validesa legal vinculant, ni 
amb previsions perquè ho acabi sent.  

2. Els continguts no són prou ambici-
osos ni concrets en els aspectes més im-
portants de la problemàtica ecològica. El 
nucli de qualsevol acord sobre canvi cli-
màtic ha de ser la reducció de les emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
L’acord proposat no assegura les reduc-
cions necessàries que segons el Panell In-
ternacional de Canvi Climàtic es reque-
reixen per a garantir l’objectiu proposat 
al text de no superar els 2º C d’increment 
de la temperatura atmosfèrica respecte 
als nivells preindustrials. L’acord signat 
no incorpora en ferm cap compromís de 
reducció individual (resten per determi-
nar als propers mesos) ni cap compromís 
global de reducció, ni quan les emissions 
globals han de començar a reduir-se (pe-
aking year). Tampoc defineix un sistema 
de verificació dels nivells de reducció as-
solits suficient i fiable per als països en 
desenvolupament. Sense fites intermèdi-
es ni sistemes adients d’avaluació, l’acord 
no acompleix els mínims imprescindibles. 
A més l’objectiu proposat de no superar 
els 2º C és insuficient; caldria no superar 
1,5º C per tal d’evitar els desplaçaments 
de centenars de milers de persones i el pa-
timent dels més pobres del món. 

3. El finançament està mal definit i resta 
incert. Si bé l’acord estableix importants 

CANVI CLIMÀTIC

La lluita contra el canvi 
climàtic, Copenhaguen 
i més enllà 

El dissabte 19 de desembre a mig matí va finalitzar la cimera de canvi climàtic de 
Copenhaguen. Aquesta reunió havia de ser un punt i a part en la lluita contra el canvi 
climàtic, el punt culminant de dos anys de negociació iniciats a Bali l’any 2007. L’expectació 
aixecada no tenia antecedents: més de 45.000 persones de tot el món estaven acreditades 
per entrar a la cimera oficial, incloent-hi més de 5.000 periodistes i 22.300 observadors; al 
fòrum paral·lel s’esperaven milers de participants i s’havia assegurat la participació de més 
de 115 caps d’estat i presidents.

Miquel Ortega Cerdà – Observatori del Deute en la Globalització

Barack Obama i el primer ministre xinès Wen Jiabao a Copenhaguen 
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Cal remarcar 

el rol de Bolívia, 

Veneçuela, 

Equador, Cuba, 

Tuvalu i Sudan, 

entre d’altres, 

per l’oposició 

a un acord 

insuficient que 

va ser dissenyat 

en un procés 

poc transparent 

i democràtic

fluxos financers dels països desenvolu-
pats als països més empobrits i especial-
ment afectats pel canvi climàtic tant a curt 
com a llarg termini, l’acord té importants 
mancances en aquest capítol. En el finan-
çament a llarg termini, si bé s’estableix la 
xifra de 100.000 milions anuals per a l’any 
2020, en el de curt termini no s’estableix 
un compromís en ferm sinó només la vo-
luntat d’aconseguir els recursos. Tampoc 
s’estableix quina part serien recursos pú-
blics, privats o «nous sistemes de finança-
ment», ni en quina modalitat seria aquest 
finançament (donacions, préstecs o mixt), 
ni quina part serà gestionada per Nacions 
Unides ni quina per bancs multilaterals.

Els resultats van ser tan minsos que es va 
anul·lar la típica fotografia de caps d’estat 
característica d’aquestes cimeres i cada un 
va tornar al seu país, la majoria sense ni 
tan sols fer declaracions públiques.

Enfront d’aquesta situació, només es 
pot lamentar que els països presents a la 
reunió de Copenhaguen no hagin estat 
capaços d’arribar a un acord vinculant, 
suficient i just. La problemàtica del can-
vi climàtic requereix una actuació urgent, 
decidida i vinculant. Qualsevol endarreri-
ment en la lluita contra el canvi climàtic 
no és una bona notícia.

D’altra banda, cal remarcar el rol de Bo-
lívia, Veneçuela, Equador, Cuba, Tuvalu i 
Sudan, entre d’altres, per l’oposició a un 
acord insuficient que va ser dissenyat en 
un procés poc transparent i democràtic. 
L’acord de Copenhaguen es redacta sense 
donar l’oportunitat d’opinar a molts paï-
sos, ni tan sols la Unió Europea va tenir 
un rol amb capacitat de negociació, es va 
limitar a signar un acord que havien re-
dactat els Estats Unitat, la Xina, l’Índia, 
Sud-àfrica i Brasil. En aquestes condici-
ons probablement és millor que no s’ac-
cepti el marc de la Convenció del Can-
vi Climàtic, sempre que es reprengui un 
procés de negociació que porti en un curt 
termini de temps a assolir un acord vincu-
lant, suficient i just. 

Finalment, cal assenyalar dos aspectes 
vinculats a la problemàtica de la gover-
nança. D’una banda, la ronda final de les 
negociacions no ha estat a l’alçada dels es-
tàndards mínims exigibles de transparèn-
cia i democratització de les decisions que 
caracteritzaven els processos de les cime-
res de canvi climàtic fins a aquesta dar-
rera setmana. I, de l’altra, la negociació 
de textos que exclou determinats països 

del procés negociador, l’expulsió dels ob-
servadors i la proposta de signatura d’un 
acord que no és fruit directe del treball 
que s’ha dut a terme durant els últims 
anys sota la Convenció, fan que només 
es pugui considerar aquest procés com a 
decebedor. Esperem que en futures nego-
ciacions es recuperi la transparència i de-
mocràcia que haurien de caracteritzar les 
tasques desenvolupades a l’Organització 
de Nacions Unides.

D’altra banda, la negociació ha ignorat 
les demandes i propostes ciutadanes ex-
pressades a Copenhaguen. En paral·lel a 
la cimera oficial s’ha portat a terme una 
cimera, el Klimaforum, on han partici-
pat centenars d’organitzacions. Partint de 
propostes molt diverses han estat capa-
ces d’articular un text conjunt molt més 
ambiciós i transformador que el proposat 
a la cimera oficial. Aquest document ja 
l’han signat més de 400 organitzacions. Al 
Klimaforum propostes basades en l’equi-
tat i la preparació d’una societat postpe-
trolera han arribat al nucli de la proble-
màtica socioeconòmica de la qual el canvi 
climàtic és només una conseqüència. Ma-
lauradament aquest potencial s’ha ignorat 
a les negociacions de la cimera oficial. 

Ara falta veure com es desenvolupen en 
un futur les negociacions internacionals 
sobre el clima. Està programada d’aquí a 
sis mesos una trobada tècnica al marc de 
Nacions Unides i per a final d’any una 
cimera plenària a Mèxic. Serà allà on po-
drem veure si s’assoleixen resultats signi-
ficativament millors que els actuals o, per 
contra, el procés entra en una situació de 
paràlisi o decaïment lent. 

Arran del fracàs de Copenhaguen no 
falten veus que diuen que el marc de ne-

EEUU i Xina van ser els responsables del 41% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2007
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gociació de Nacions Unides ha quedat 
obsolet, en funcionar d’una manera ex-
cessivament burocràtica i paralitzadora 
que fa impossible avançar a les negociaci-
ons. Aquestes mateixes veus defensen que 
les negociacions es portin a terme en el 
marc del G-20 o un G-8 ampliat, tot me-
nyspreant la pèrdua democràtica que su-
posaria aquesta opció. Per tant, si no està 
clar, ni el contingut ni el marc de negoci-
ació futura de la lluita contra el canvi cli-
màtic en l’àmbit internacional, ens afron-
tem a una època ben interessant i incerta.

Aquesta situació d’incertesa no ens ha 
de dur a la inacció, sinó, al contrari. En-

front a les limitacions demostrades de 
l’apropament de dalt a baix, cal refor-
çar els nostres esforços a escala indivi-
dual, local, regional, autonòmica i esta-
tal. El canvi climàtic no s’esperarà que 
ens posem d’acord; per tant, si per ara 
els polítics no assoleixen acords a escala 
internacional ens cal guanyar temps i no 
quedar-nos plegats de mans. L’escala in-
dividual o regional no resoldrà el proble-
ma, però sense una actuació decidida en 
aquests àmbits difícilment es generaran 
les condicions per a acords ambiciosos 
en l’àmbit internacional. Més que mai ens 
cal actuar de manera decidida. n

Enrere queda la manca d’un procés de 
descolonització clar i transparent com ha-
via de fer la metròpoli de l’època, Espanya, 
i la seva manca de consideració vers un po-
ble colonitzat que necessitava una descolo-
nització ben feta.

Tot es va tancar malament i per això el 
conflicte no s’acaba de tancar. Les respon-
sabilitats són ben evidents. 

Trenta-quatre anys després, els nens re-
fugiats d’aquells dies, avui són pares i ma-
res de família amb responsabilitats admi-
nistratives en els camps de refugiats, en 
l’ajut humanitari, en els territoris allibe-
rats, en la producció agrícola o ramadera, 
etc. Però la majoria, excepte els que viuen 
al Sàhara ocupat pel Marroc, mai no han 
vist la seva terra, sempre han viscut com 
a desplaçats o com a refugiats (depèn dels 
casos). Els avis d’aquella època han anat 
morint i hi ha hagut un canvi generacional, 
però el conflicte continua enquistat.

L’ONU és incapaç d’executar les seves 
resolucions, de vegades per manca de re-
cursos econòmics, d’altres pel veto de les 

grans potències econòmiques i unes altres 
per la manca de voluntat política de Fran-
ça i dels Estats Units, especialment, i la 
poca col·laboració de l’administració mar-
roquina.

La situació internacional continua sent 
la mateixa que fa sis anys. França continua 
sent el primer proveïdor, el primer client, 
el primer inversor estranger i el país que 
ofereix més ajuts al «desenvolupament» al 
Marroc.

Els Estats Units continuen pensant en el 
benefici que les seves empreses, molt es-
pecialment les petrolieres i armamentistes, 
poden tenir al Marroc, utilitzant el territo-
ri sahrauí.

I el Govern espanyol continua amb la 
seva política de «nedar i guardar la roba» i 
de tant en tant fa uns favors al rei marro-
quí que són d’una hipocresia espectacular. 
Recordem, només com un exemple proper, 
que el gener del 2005 el Consell de Minis-
tres espanyol va concedir la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica als generals 
marroquins Hamidu Laanigri (excap de la 

SÀHARA OCCIDENTAL

Aminatou Haidar, 
la dignitat necessària

Aquests dies el Sàhara Occidental i les seves reivindicacions han tornat a l’actualitat dels 
mitjans de comunicació. Quan es publiqui aquest article farà 34 anys de la proclamació de la 
República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) a l’exili, amb la intenció de constituir un país 
independent i reconegut internacionalment. Aquest fet, però, va xocar amb els interessos 
expansionistes de l’estat veí, el Marroc, que s’havia independitzat abans.

Tomas Callau

Cal reforçar 

els nostres 

esforços a escala 
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local, regional, 

autonòmica 
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policia secreta) i Hosni Bensliman (cap de 
la gendarmeria). Això no tindria més im-
portància que la de «donar suport» a go-
verns totalitaris veïns, com fan altres paï-
sos, si no fos que aquestes dues persones 
encapçalen un llistat elaborat per l’AMDH, 
amb els noms dels pressumptes responsa-
bles dels abusos comesos en els anomenats 
anys de plom (1956-1990) al Marroc. Però 
n’hi ha més. Des de fa tres anys, un jutge 
francès reclama Bensliman per interrogar-
lo en relació amb el segrest i l’assassinat el 
1965 a París del conegut opositor marroquí 
Mehdi Ben Barka.

El Govern espanyol va condecorar ofi-
cialment i institucionalment persones bus-
cades com a pressumptes genocides i van 
donar, sense cap mirament, una nova pi-
lota d’oxigen a la corrompuda monarquia 
del Marroc.

Davant la impassibilitat de l’ONU, qui 
està decidint al nord d’Àfrica són França, 
els Estats Units i Espanya (en el cas con-
cret del Sàhara). Les grans potències eco-
nòmiques fan de jutges i amb aquests jut-
ges tan poc objectius, malament ho tenen 
els sahrauís. 

Intentant treure ferro a la posició espa-
nyola, alguns mitjans han explicat que «el 
Govern espanyol a vegades ha d’afluixar 
davant el xantatge del Govern del Mar-
roc». Però, de què ens parlen? De quin 
xantatge?

La pressió del rei marroquí ha estat la 
de sempre, de fa trenta anys: els acords de 
pesca, els fosfats, la immigració, la lluita 
contra el «terrorisme islàmic». Qualsevol 
persona sap que els acords de pesca són in-
suficients, que els pescadors «espanyols» 
han buscat fa anys altres zones pesqueres, 
que els pocs que pesquen en aquelles aigües 
tenen la major part de tripulació marroqui-
na i que una restricció en aquest camp els 
perjudicaria més a ells que als «pescadors 
espanyols». Una reducció de fosfats també 
provocaria una reducció d’entrada a l’Es-
tat espanyol de productes agrícoles mar-
roquins. I si hi ha un augment d’emigració 
marroquina, també hi pot haver un aug-
ment de retorn d’immigració il·legal, de re-
torn al Marroc (amb greus problemes per 
a aquell país).

Per tant, aquesta excusa no ens val. El 
Marroc pressiona com qualsevol govern 
per aconseguir els seus interessos i són 
pressions amb molt poca volada.

El problema del Marroc és que conti-
nua actuant contra la legalitat internacional 
amb fets consumats i intenta després pac-
tar-los amb les grans potències. El Sàhara 
Occidental continua sent, segons l’ONU, 
«un territori pendent de descolonització». 

Dintre d’aquest període es va produir 
un fet arriscat per a totes les parts: el 13 de 
novembre de 2009, la defensora dels drets 
humans al Sàhara Aminatou Haidar va ser 
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detinguda a l’aeroport d’El Aaiún (Sàhara 
Occidental). Ella mateixa va explicar que 
va deixar en blanc la casella on posava na-
cionalitat (se suposava que hi havia de po-
sar marroquina). Després la van deportar 
a Lanzarote, que només era un aeroport 
d’enllaç, ja que venia des dels Estats Units 
on havia recollit el premi internacional Ci-
vil Courage Award 2009. 

En aquest viatge havia denunciat, com és 
natural, la repressió als territoris ocupats i 
havia demanat l’alliberament incondicional 
de set membres d’organitzacions de drets 
humans i grups socials que havien detingut 
als territoris ocupats el 8 d’octubre passat.

A Lanzarote, Aminatou va sortir de la 

zona internacional i va entrar a la zona es-
panyola, però no va poder tornar al Sàha-
ra Occidental perquè el Govern marroquí 
no li permetia l’entrada si ella no demanava 
perdó al rei del Marroc. 

Aminatou no va escoltar les propostes 
espanyoles de concedir-li estatus d’apàtri-
da i després nacionalitat espanyola i va co-
mençar una vaga de fam que va durar 32 
dies, fins que va poder tornar a casa, sense 
demanar perdó al rei.

En aquesta jugada arriscada qui s’hi ju-
gava més era Aminatou, s’hi jugava la vida. 
Probablement el Govern espanyol no hau-
ria d’haver deixat sortir Aminatou de la 
zona internacional, ja que així hauria pres-
sionat per tornar-la a El Aaiún o retornar-
la als Estats Units d’on venia i el conflicte 
hauria tingut més proporcions.

Una vegada començada la vaga, segu-
rament el Marroc l’hauria deixat morir a 
Lanzarote i hauria dit que era un problema 
extern a ells. Però hi van jugar fort França i 
els Estats Units per forçar el retorn. No ens 
enganyem, no per solidaritat amb Amina-
tou, sinó per preservar la imatge internaci-
onal «d’obertura» que volen donar al Mar-
roc. En canvi, la repressió i les vagues de 
fam taquen aquesta imatge.

I a més a més, hi havia hagut reaccions 
internacionals de suport a Aminatou i tam-
poc volien que es convertís en una figura 
de l’independentisme. Recordem el suport 
de 30 eurodiputats el 18 de novembre, al 
mateix temps que demanaven el respecte a 
la llibertat d’expressió, i també demanaven 
l’alliberament dels set membres defensors 
dels drets humans empresonats: Ahmed 
Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarou-
zi, Saleh Labihi, Lakja Lashgar, Rachid Sg-
hir i el conegut defensor dels drets humans 
Ali Salem Tamek, que seran jutjats amb pe-
ticions fiscals molt altes. Però els eurodipu-
tats també demanaven l’alliberament dels 
«altres presos polítics sahrauís». 

Però aquests no eren els únics problemes 
amb què es trobava el Marroc a causa de 
la vaga d’Aminatou. Una vegada va arri-
bar a El Aaiún, van controlar els periodis-
tes perquè no difonguessin imatges de les 
càrregues policials contra la població, per-
què es van entossudir a evitar que l’arriba-
da d’Aminatou fos una festa reivindicativa. 
I per evitar-ho no es van estar d’apallissar 
fins i tot els periodistes estrangers, com el 
cas del periodista Guerra del periòdic La 
Provincia de Canàries.

Davant d’un fet així, alguns periodistes 
parlen de guanyadors i perdedors. Crec 
que no hi ha mai guanyadors clars, però 
és evident que el gest de dignitat d’Amina-
tou ha posat el Sàhara Occidental al món 
una altra vegada. S’han multiplicat els ges-
tos de solidaritat, hi han hagut d’interve-
nir els Estats Units i França, el Marroc ha 
hagut d’empassar-se el cas sense cap con-
dició (ni tan sols el perdó del rei) i, el més 
important, ha fet visible una altra vegada 
la realitat amagada del país: la repressió als 
carrers, les detencions, els judicis de civils 
sahrauís davant de tribunals militars, el pa-
rador desconegut de 530 sahrauís detinguts 
per les forces marroquines, etc.

La mateixa Aminatou deia, en una entrevis-
ta, que mai s’havia sentit sola en els 32 dies de 
vaga i que haver pogut tornar a la seva terra era 
un «triomf per a la justícia al món sencer».
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El rei del Marroc diu que també hi ha 
guanyat perquè ha deixat tornar Amina-
tou a canvi del suport dels Estats Units 
i França a una lleugera «autonomia» (a 
l’espanyola) al Sàhara Occidental. Però 
la realitat és ben diferent, si repassem 
la nota oficial nord-americana: Hillary 
Clinton no diu res de l’autonomia al Sà-
hara. Marroc és avui considerat, a escala 
internacional, com un estat menys «de-
mocràtic» que fa dos mesos, han perdut 
la iniciativa política en el conflicte, han 
hagut d’acontentar les pressions del po-
ble amazic del nord del Marroc (donant-
los unes hores de TV en la seva llengua) i 
ha hagut de destituir dos ministres: Cha-

kib Benmusa (ministre de l’Interior i res-
ponsable de la policia que va portar el cas 
de la deportació a Lanzarote) i Abdelwa-
hid Radi (ministre de Justícia, que va vi-
sitar «Espanya per persuadir el Govern i 
els partits de les bones raons de deportar 
Aminatou»). Qui digui que el Marroc no 
ha sortit tocat és que no fa una anàlisi ri-
gorosa del tema.

A més a més hi ha hagut reaccions en 
cadena contra el Govern marroquí: pres-
sions de partits i eurodiputats, publi-
cació a la premsa europea de casos que 
estaven silenciats fins aleshores (actes 
pel retorn dels 15 joves sahrauís detin-
guts i desapareguts el 2005, detencions 
a la ciutat d’Smara aquest desembre pas-
sat, intent d’entrevista de reporters de 
l’Agència Reuters al Sàhara denegat pel 

govern del Marroc, publicacions de pre-
sos polítics, viatge del jutge Garzón a 
Algèria per prendre declaració a testi-
monis sahrauís que imputarien 32 alts 
càrrecs i exalts càrrecs marroquins acu-
sats de genocidi contra sahrauís entre 
l’any 1976 i 1987 —és la segona vegada 
que es presenta aquesta querella, la pri-
mera va ser presentada al 2007 i va ser 
denegada per l’Audiència Nacional—) 
i, finalment l’informe d’Amnistia Inter-
nacional del 6 de gener del 2010 que re-
corda que continua havent-hi «absència 
d’un llistat públic de víctimes d’aquest 
període i que les víctimes del Sàhara Oc-
cidental han estat excloses de les repara-

cions col·lectives per a àrees particular-
ment afectades per la repressió, malgrat 
que la regió va patir i continua patint 
desproporcionadament violacions de 
drets humans a mans de les autoritats 
marroquines».

Li costarà al Govern marroquí treure’s 
de sobre aquesta allau d’acusacions, deri-
vades del cas Aminatou Haidar. Finalment 
hi ha alguns analistes internacionals que 
diuen que tant el Govern marroquí com el 
Front Polisario han sortit tocats de l’afer 
(els primers més i els segons menys) i qui 
ha sortit vencedor és el poble sahrauí.

La reivindicació, la lluita pels drets hu-
mans, la lluita per la dignitat s’han instal·lat a 
l’interior dels territoris ocupats pel Marroc; 
ja no estan en uns camps de refugiats llu-
nyans a Algèria on no fan nosa a ningú. n
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Com a resposta a aquesta situació, ha 
ressorgit un interès per les llavors campe-
roles. L’Equador està a l’epicentre d’una de 
les regions més riques en agrobiodiversitat 
al planeta, i és centre d’origen de molts 
cultius que avui alimenten la humanitat. 
Però aquesta herència, de gran importàn-
cia, és de difícil accés per als productors 
camperols. Una enorme proporció de vari-
etats ancestrals ha desaparegut, mentre que 
d’altres es troben en perill d’extinció. Les 
organitzacions camperoles, que avui majo-
ritàriament s’interessen pel rescat d’aques-
tes llavors, tenen dificultats d’accedir-hi, 
i no disposen de programes apropiats de 
reproducció, intercanvi, comercialització, 
difusió d’aquestes llavors i els productes 
derivats.

Com a resposta a aquesta situació, ha res-
sorgit un interès per les llavors camperoles. 
L’Equador està a l’epicentre d’una de les re-
gions més riques en agrobiodiversitat al pla-
neta, i és centre d’origen de molts cultius 
que avui alimenten la humanitat. Però aques-
ta herència, de gran importància, és de difí-
cil accés per als productors camperols. Una 
enorme proporció de varietats ancestrals 
ha desaparegut, mentre que d’altres es tro-
ben en perill d’extinció. Les organitzacions 
camperoles, que avui majoritàriament s’in-
teressen pel rescat d’aquestes llavors, tenen 
dificultats d’accedir-hi, i no disposen de pro-
grames apropiats de reproducció, intercanvi, 
comercialització, difusió d’aquestes llavors i 
els productes derivats.

La iniciativa de solucionar aquest proble-
ma mitjançant la producció de llavor, partint 
de productors camperols de llavors integrats 
a organitzacions del camp i que treballen en 
xarxa, va sorgir de la Xarxa de Guardians de 
Llavors després del primer encontre nacional 
el març de 2003. En aquest encontre es com-
prèn que la consciència del problema d’accés 
a les llavors i l’interès per solucionar-lo eren 
grans i que el tema començava a discutir-se 
en instàncies governamentals i a l’interior 
de fundacions que treballaven en el camp, 
però sobretot entre els productors d’orien-
tació orgànica, preocupats per la desaparició 
de varietats tradicionals i la dependència de 
costoses varietats comercials. Des de llavors, 
s’ha avançat en el diàleg i en la construcció 
d’aliances, tant amb organitzacions campe-
roles com amb organitzacions no governa-
mentals, buscant les millors estratègies per 
implementar aquesta iniciativa, que ara és 

EQUADOR

Recuperació i dinamització 
de llavors com a eix de la 
sobirania alimentària

La llavor de la qual depèn la major part de la producció d’aliments a l’Equador i a la regió 
andina és majoritàriament industrial, creada amb processos que ignoren les necessitats 
alimentàries i els trets culturals locals, no adaptada a l’ambient local, i generadora de 
dependència en paquets tecnològics que danyen l’ambient, empobreixen els recursos i lliguen 
el productor camperol a un model desfavorable des del punt de vista social i econòmic. Amb 
aquestes condicions de dependència en llavors inapropiades, és impossible aconseguir la 
sobirania alimentària.

Xarxa de Guardians de Llavors
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comuna en moltes de les organitzacions vin-
culades a la producció agroecològica i a la te-
màtica de la sobirania alimentària.

La Xarxa de Guardians de Llavors és una 
organització de base, dedicada a promoure la 
conservació i l’ús de llavors camperoles i els 
coneixements que s’hi associen, en el marc 
de la sostenibilitat i la sobirania alimentària. 
Està formada per més de 500 persones asso-
ciades a l’Equador i sud de Colòmbia. 70 són 
guardianes i guardians de llavors, amb ampli 
coneixement sobre les varietats i tradicions 
de cultiu, que intercanvien llavors i coneixe-
ments i els difonen a escala local i regional.

El desembre de 2008 es compleix la segona 
etapa en el desenvolupament de la RGS. S’ha 
aconseguit una base de diversitat genètica, el 
rescat de més de 2.000 varietats vegetals i te-
nir un reconeixement social clar a escala na-
cional i internacional, mitjançant pràctiques, 
esdeveniments educatius, fires, publicacions, 
incidència política, etc.

El projecte que presentem amb Entrepo-
bles s’inscriu en una tercera fase del desenvo-
lupament de la RGS, en la qual es vol recupe-
rar llavors camperoles i els coneixements que 
s’hi associen, per després disseminar i multi-
plicar el material genètic esmentat i les pràc-
tiques i aquests coneixements. El primer pas 
és inventariar la diversitat de llavors existent 
entre els Guardians de la Xarxa, organitzada 
en una base de dades. El segon és instal·lar-hi 
un centre de dinamització, on es puguin em-
magatzemar les llavors temporalment i dur 

a terme campanyes de reproducció, que es 
teixeixen amb processos de capacitació (for-
mació de productors de llavors) i incidèn-
cia en diversos processos de comercialització 
directa (fires camperoles regulars, canastres 
comunitàries) amb els quals la Xarxa ha de-
senvolupat aliances fermes el 2008. De for-
ma transversal a l’anterior, és fonamental la 
difusió entre productors i consumidors, per 
articular xarxes socials d’intercanvi, en favor 
de la sobirania alimentària. Com assenyala 
Miguel Altieri, «perquè els camperols real-
ment tinguin un avantatge competitiu, ne-
cessitaran poder produir cultius agríco-
les “únics” (és a dir, lliures d’OGM) per 
a nínxols de mercat ben definits. Aquesta 
“singularitat” també serà crucial per man-
tenir l’estabilitat dels seus sistemes locals de 
producció agrícola en temps d’incertesa».

El col·lectiu directament implicat en el pro-
jecte són guardians i guardianes de llavors 
(50 famílies) i socis d’organitzacions campe-
roles (400 famílies). Indirectament el projec-
te implica unes 800 famílies més producto-
res sòcies de la RGS i socis d’organitzacions 
camperoles i grups de consum urbans i rurals 
(2.000 famílies), distribuïts a les províncies 
d’Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungura-
hua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Loja, Ma-
nabí, Esmeraldas, Napo, a l’Equador, i del 
Departament de Nariño a Colòmbia.

El projecte està cofinançat pel Fons Ma-
llorquí de Solidaritat i l’Ajuntament d’Alella 
(Maresme, Barcelona). n

«Crec que 

el major risc 

que vivim 

actualment és 

que l’agricultura 

familiar 

camperola, 
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avui està 

pràcticament 

aniquilada»

Què podem fer? Podem compartir experiències que estan 
ocorrent ara mateix: Existeixen milers de famílies camperoles 
que mantenen o han recuperat els sistemes tradicionals i agro-
ecològics de producció i es proveeixen d’aliments sans de forma 
autònoma. Hi ha també diferents sistemes de distribució solidària 
d’aliments com les canastres comunitàries, que agrupen famílies 
urbanopopulars per a la compra col·lectiva d’aliments i que 
s’associen amb grups d’agricultors ecològics; els sistemes de fires 
lliures camperoles i agroecològiques que comencen a veure’s a 
diverses localitats i que compleixen l’objectiu d’ajuntar camperols 
i consumidors, i, fins i tot, els petits grans esforços que fem alguns 
de nosaltres per produir al mig dels nostres patis i petits jardins 
les nostres hortalisses i herbetes.

Tanmateix la sobirania alimentària ens exigeix a tots un pas 
més gran, ens exigeix una disposició a ajuntar-nos tots, els del 
camp i la ciutat, en una aliança fraterna per transformar aquesta 
societat decadent, començant pels nostres mals hàbits de consum 
i les nostres males pràctiques agrícoles, fins a construir polítiques 
públiques més coherents i sensates. Crec que el major risc que 
vivim actualment és que l’agricultura familiar camperola, de base 

agroecològica, que ha estat la responsable de garantir l’aliment 
per a tots durant mil·lennis, avui està pràcticament aniquilada, i 
no és casualitat, sens dubte. Són dècades i dècades de polítiques 
públiques que han buscat precisament (i fins i tot expressament) 
convertir el procés agroalimentari en un agronegoci per al qual 
no fa falta que existeixin famílies camperoles agroecològiques, 
sinó uns quants obrers i tecnòcrates que serveixin les agroem-
presas exportadores de flors, de plàtan, de bròquil, etc. Per a 
aquest agronegoci és irrellevant, i fins i tot ridícul, pensar que 
els camperols tenen coneixements i saviesa, o que existeixen 
centenes de varietats de patata i blat de moro, o que s’arrassa 
la base de patrimonis naturals (aigua, terra i llavor). Per a 
aquesta rara visió de progrés, que beneficia només uns quants, 
el que importa és arribar a ser «desenvolupats» com a Europa 
i els EUA, on només un 2 o 3 % de població rural (reeixits 
empresaris agrícoles) esprem aliments a la terra i la resta està 
«còmodament» atesa a les seves gàbies privades urbanes gràcies 
al Wal Mart, Carrefur o Supermaxis. Just com el nostre estimat 
Jack: segurs i amb la vida resolta. Clar, mentre els nostres amos 
ho decideixin així.

TESTIMONI DE ROBERTO GORTAIRE. GRUP UTOPIA, RIOBAMBA
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Davant la tragèdia que està patint el poble d’Haití, 
milers de persones, entitats socials i institucions arreu 
del món s’han mobilitzat ràpidament per a ajudar 
d’emergència i a reconstruir el país. Entre elles, les 
organitzacions no governamentals i els moviments 
socials a Catalunya han respost a la gravetat de la si-
tuació, cadascuna des de les seves capacitats i sector 
d’actuació, amb la immediatesa que els ha estat pos-
sible i intentant que aquesta resposta fos coordinada i 
adaptada a les necessitats i demandes de la població.

Les entitats sotasignades volem expressar un cop 
més la nostra solidaritat i el suport amb el poble 
d’Haití. Però també ens veiem amb l’obligació d’ex-
pressar la nostra profunda preocupació per algunes 
qüestions relacionades amb com s’està desplegant 
l’ajuda d’emergència i com es poden desenvolupar les 
tasques de reconstrucció. 

En aquest sentit, i en primer lloc, volem expres-
sar el nostre rebuig a la militarització de l’ajuda 
que s’està donant a Haití, tant de l’exèrcit dels Estats 
Units (amb 16.000 militars desplegats o per desplegar 
a la zona), com de la Unió Europea (6.000 efectius) 

i d’altres cossos militars (Nacions Unides ha anunciat 
que 3.500 cascos blaus se sumaran als 9.000 que ja 
formen part de la Missió per l’Estabilització d’Haití, 
la MINUSTAH, a què s’han d’afegir altres contingents 
com els 2.000 soldats de Canadà, o els prop de 2.000 
de Brasil). Aquesta presència militar a Haití s’ha des-
plegat de forma descoordinada, amb decisions unila-
terals dels diferents països, i sense una missió defini-
da o clara. I el que és més greu, sense que el poble o 
les institucions haitianes ho hagin sol·licitat. El paper 
de lideratge i control de zones estratègiques que s’ha 
autoatorgat l’exèrcit dels Estats Units no només és del 
tot il·legítim, sinó que està entorpint greument les tas-
ques d’ajuda de les ONG i posa en perill la vida dels 
milions d’afectats pel terratrèmol. També cal valorar 
el tipus i la forma de lliurar l’ajuda d’emergència, 
vetllant especialment per la dignitat de les persones, 
donant especial atenció a dones, nens i nenes, especi-
alment vulnerables i discriminats en moltes de les for-
mes de lliurament escollides.

Ens volem sumar a les veus que s’aixequen a Haití 
i entre la societat civil internacional per demanar una 
resposta no militaritzada, formada per cossos civils i 
que tingui en compte l’enorme potencial humà i de so-
cietat civil organitzada de què disposa Haití. 

Pel que fa a l’ajuda d’emergència i reconstrucció, 
volem insistir en la importància que els recursos que 
ofereixin els donants siguin deslligats d’interes-
sos comercials. Aquests recursos han de ser dona-
cions, no préstecs, de forma que no generin nou en-
deutament. El govern espanyol hauria de renunciar a 
l’ús d’instruments com els crèdits FAD, fons reembor-
sables i lligats a la compra de béns i serveis espanyols, 
utilitzat anteriorment en emergències similars com les 
de l’huracà Mitch a Centre-amèrica o el tsunami al 
Sud-est asiàtic. 

A més de no generar nou deute, governs i institu-
cions financeres internacionals haurien de cancel·lar 
de forma immediata i incondicional el deute 
extern il·legítim d’Haití. Haití, tot i haver rebut 
una important promesa de reducció de deute el juny 
de 2009, té encara un deute pendent de 891 mili-
ons de dòlars, principalment amb institucions com 
l’FMI, el Banc Interamericà de Desenvolupament o el 

HAITÍ
Les ONG catalanes rebutgen la militarització 

de l’ajuda que s’està donant a haití i exigeixen que 
l’ajuda a la reconstrucció del país sigui de qualitat, 

deslligada d’interessos comercials i sense deute extern

Forces militars de l’ONU a Haití
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Banc Mundial, i països com Taiwan o Veneçuela. Go-
verns com el francès o l’italià, ja han anunciat cancel-
lacions de deute, i el Club de París (agrupació de 
països creditors de l’OCDE) ha instat tots els seus mem-
bres a procedir de la mateixa manera. El Govern espa-
nyol és creditor d’un deute de 28.57 milions d’euros 
(31/12/2008) d’Haití, i tot i les demandes de la soci-
etat civil, encara no ha anunciat cap acció per a proce-
dir amb la cancel·lació immediata i incondicional. 

Aquesta cancel·lació hauria de ser el primer pas per 
a un reconeixement i una restitució dels deu-
tes històrics, ecològics i socials que els països del 
nord tenim amb Haití. La llarga història de colonialis-
me i ocupacions que ha patit Haití, començant per la 
colonització espanyola i francesa, i seguint per l’ocu-
pació i intervencionisme nord-americans, així com les 
injustes relacions econòmiques i comercials amb el 
país i l’explotació dels seus recursos naturals i dels 
seus treballadors per part d’empreses transnacionals, 
han esdevingut un important deute històric, ecològic i 
social que els països del nord haurien de reconèixer i 
restituir al poble d’Haití. 

És important que s’actuï de forma contundent, no 
només en el moment de l’emergència, sinó per a posar 
els fonaments perquè el poble d’Haití pugui reconstru-
ir el seu país, des de l’exercici de la legítima sobirania. 

És doncs el moment també per revisar les polítiques 
econòmiques i acords comercials imposats a Haití 
al llarg de les darreres dècades, i els impactes que han 
tingut en l’empobriment i la crisi alimentària que ha 
patit Haití, amb especial incidència a les dones. Per a 
garantir un futur per al poble haitià, lliure de l’explo-
tació i la dominació que ha patit fins ara, caldran no 
només recursos i ajuda humanitària, sinó una reversió 
profunda de les relacions comercials, financeres i po-
lítiques amb el país. 

Catalunya, 26 de gener de 2010

PRIMERES ENTITATS QUE HO SIGNEN 

Associació Catalana Enginyeria sense Fronteres
Entrepobles

Fundació per la Pau
Justícia i Pau

Medicus Mundi – Catalunya
Observatori de Drets Humans – DESC 

Observatori del Deute en la Globalització
SETEM – Catalunya

Veterinaris sense Fronteres
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ANDALUSIA
• Ap. 1.237 · 18080 Granada
• Ap. 3.066 · 29080 Màlaga
• C. Blas Infante 4, 8º · 41011 Sevilla
• Colectivo Diamantino García
 C. Pozo 12 · 41657 Los Corrales

ARAGÓ
• Ap. 876 · 50080 Saragossa

ASTÚRIES
• Ap. 339 · 33400 Avilés

CASTELLA-LA MANXA
• Ap. 827 · 02080 Albacete

CASTELLA I LLEÓ
• Ap. 2.311 · 09080 Burgos
• Ap. 177 · 34080 Palència
• Ap. 586 · 37080 Salamanca
• Ap. 534 · 47080 Valladolid
• Ap. 59 · 05480 Candeleda (Àvila)
• C. Punto de Mira 3, ático B
 49800 Toro (Zamora)

CATALUNYA
• C. August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
• C. Raiers 13
 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
• Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a
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• C. de l’Escorxador 19-21
 08720 Vilafranca del Penedès

COMUNITAT DE MADRID
• C. Atocha 91, 2º · 28012 Madrid

EUSKAL HERRIA
• C. Lanzagorta etorbidea 25, 1ºC
 48860 Zalla (Bizkaia)

GALÍCIA
• Praza da II República Edif. Multiusos,
 2º andar, aula 16 · 36800 Redondela
• Ap. 115 · 36800 Redondela

ILLES BALEARS
• C. Carme 6 · 07701 Maó (Menorca)
• C. Niceto Alcalá Zamora 26 A, 4t B
 07013 Palma de Mallorca (Mallorca)

LA RIOJA
• Ap. 1.327 · 26080 Logronyo

PAÍS VALENCIÀ
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 03002 Alacant
• C. Sant Isidre 1 · 03803 Alcoi
• C. Eslava 123 · 03204 Elx
• C. Venezuela 1 · 03610 Petrer
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REGIÓ MURCIANA
• Centro Social La Paz 
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Aportacions econòmiques
Banc Popular (0075) Oficina (0128) Núm. c.c. (83-0600501829) • Via Laietana 33 · 08003 Barcelona

- BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

Nom i cognoms
   NIF 
Data de naixement 
Adreça

C.P.   Població
Telèfon    Professió

Sol·licitud d’ingrés com a soci/sòcia

Quota:
Quota anual 67 e o e

  recomana fixar-la en el 0,7% del salari. 
Les quotes s’incrementaran anualment segons l’IPC.

Banc / Caixa 

Sol·licito que fins nou avís, carreguin al meu compte o llibreta 
els rebuts que periòdicamente els presentarà a nom meu

Nom i cognoms 
Adreça
C.P.     Població

Firma

CODI COMPTE CORRENT (C.C.C.)

ENTITAT SUCURSAL D.C. NÚM. DE COMPTE




