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Unha asemblea
e ‘3000 vivendas’
Mª Dolores García – Entrepueblos Sevilla

A fin de semana do 13 e 14 de maio Entrepobos celebrou a súa 29ª asemblea anual no
barrio das 3000 Vivendas. Nos nosos documentos dicimos que o traballo solidario da nosa
asociación significa unha aposta por «sectores hoxe excluídos económica, social, cultural
e politicamente». En coherencia con esta idea Entrepueblos Sevilla pensamos que qué
mellor lugar para invitar a compañeiras e compañeiros de diferentes lugares da península
e invitadas de América, que este barrio do Polígono Sur.
• a consolidación, tras a primeira experiencia do ano pasado en Valladolid, da asemblea Entrepeques, que seguiu o seu propio
programa de actividades, que espuxeron
no espazo de clausura da asemblea.
Pero unha das cousas que máis recordaremos desta asemblea é o contorno social
no que se celebrou. A nosa aposta foi, tal
como dicíamos, situarnos nun contorno que
nos permitira, ademais do traballo interno,
coñecer unha realidade social coherente cos
fins da nosa organización e o asociacionismo que actúa nela.
Pero para iso non puidemos contar con
moita colaboración por parte de varias
empresas de mensaxería, condutores de
buses municipais e taxistas cos que durante estes días tivemos que lidiar na loxística
da Asemblea e que se negaron a prestar os
seus servizos no barrio ou nos advertían da
«grande perigosidade» á que nos estabamos
expoñendo.
Pois ben… sobrevivimos! E puidemos
observar durante eses días o labor de persoas e colectivos, de varios servizos públicos
e sociais, en primeiro lugar a da propia Residencia Flora Tristán que albergou o noso
encontro. Tamén temos moito que agradecer da hospitalidade de asociacións, como a
Esperanza Sur, a profesionalidade e afecto
de establecementos como Ca la Gorda e a
de centos de persoas que nos acolleron e
nos permitiron gozar das festas das Cruces de Maio. Tamén puidemos comprobar
directamente que a Policía Municipal si que
entra no barrio, mesmo ás tres e media da
madrugada e, neste caso, foi para parar tranquilamente a festa na que participaban os
nosos propios compañeiros e compañeiras
con xente do barrio.
É unha mágoa que toda esta enerxía
positiva e todas estas capacidades se vexan
entorpecidas pola incapacidade noutros

Nesta ocasión contamos ademais coa coincidencia da celebración esa mesma semana
na Universidade de Sevilla do Congreso
Internacional sobre Extractivismo en América Latina, organizado polo Instituto Universitario de Estudos para América Latina
da devandita Universidade. Esta coincidencia permitiu realizar un acto público de presentación do libro «Rescatar la esperanza,
más allá del neoliberalismo y del progresismo», con Maristella Svampa (Arxentina), Alberto Acosta (Ecuador) e Eduardo
Gudynas (Uruguai), tres dos seus autores. E
na Asamblea tamén contamos con estas tres
persoas para organizar un interesante coloquio sobre movementos sociais e gobernos
no momento actual de América Latina, que
titulamos «Rescatar a esperanza en América
Latina», partindo das reflexións do mencionado libro.
Tamén tivemos un bo espazo de diálogo
con Marusia López (Iniciativa Mesoamericana de Defensoras) e Gustavo Castro
(Otros Mundos Chiapas) para seguir profundizando no tema da progresiva criminalización dos movementos reivindicativos en
América e no noso contorno.
Do resto de espazos da Asemblea deste
ano destacaríamos
• a aprobación dun protocolo contra o
acoso sexual, contemplado tanto para o
interno da nosa asociación, como para
episodios que poidan xurdir nas nosas
relacións con outras organizacións ou
movementos.
• o traballo en grupos para desenvolver a
formación e de comunicación da nosa
organización, tanto internas como externas, de forma particular ante a inminente
celebración do 30 aniversario de Entrepobos, así como un espazo para pór en
común os nosos activismos paralelos ao
de Entrepobos.
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positivo, apoiándose nas súas moitas potencialidades.
Mentres tanto só podemos agradecer as
vivencias desta semana a todas as persoas
e colectivos cos que a compartimos e recomendar a outras organizacións sociais como
a nosa que se acheguen a coñecer as 3000
vivendas.
E agora a empezar a traballar para a celebración de 30 aniversario o vindeiro ano en
Barcelona. n

niveis da administración pública para
impedir que se vaia levantando o muro dos
prexuízos. É un problema que a xestión
política da imaxe de barrios como este naufrague entre os recortes sociais e de servizos
públicos, a inercia, a burocracia e a fatiga
social, e acabe fomentando o racism, o clasismo institucionalizado. Porque barrios
como este precisan de xente e institucións
que abandonen os prexuízos e teñan ganas
de abordar a longa lista de problemas en
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