SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

Municipalisme transformador
per un món rural viu
Isabel Álvarez – Entrepobles Alacant
El Xè Fòrum per un Món Rural Viu va tenir lloc els dies 3, 4 i 5 de març a La Venta de
Contreras, Minglanilla. Una antiga casa de postes del s. XVII en mig d’un paratge idíl•lic,
el parc natural de Las Hoces del Cabriel, i una de les seus de la Universidad Rural Paulo
Freire. És, a més, el centre neuràlgic o referent de molts dels moviments socials i culturals
dels entorns. Amb aquesta presentació res no podia sortir malament, tot i que el clima no
ens acompanyés massa.
Entrepueblos

Per allà hi van
passar unes
300 persones
disposades
a analitzar i
debatre sobre els
desafiaments del
municipalisme
en el món rural

va apropar a les lluites dels municipis més
propers i també ens va recordar que aquestes lluites vénen de lluny, que el món rural
està molt viu, malgrat el capitalisme depredador s’encaparri a intentar el contrari. No
ens hi vam oblidar dels qui ens van precedir,
com ara Diamantino o Berta Cáceres, i dels
qui estan tancats per la seva valentia front a
les injustícies, com Bódalo; tampoc de totes
aquelles dones invisibles, d’abans i d’ara,
que han lluitat per mantenir viva la flama
del món rural.
Durant el matí del dissabte vam tenir
l’oportunitat d’escoltar les iniciatives municipalistes transformadores d’alguns punts
del país, un regal d’energia positiva per
crear després, en els tallers paral·lels, noves
propostes centrades en aquells temes que
més afecten la supervivència del món rural:
la Sobirania Alimentària, les lleis estatals
que frenen el desenvolupament econòmic i
social dels municipis, els tractats de comerç
i inversions, els serveis públics i els drets de

El Fòrum va ser organitzat per la Plataforma Rural, la Plataforma per la Sobirania
Alimentària del País Valencià i l’Alianza
Manchega por la Soberanía Alimentaria,
espais en què Entrepobles està present de
forma activa.
Per allà hi van passar unes 300 persones
disposades a analitzar i debatre sobre els
desafiaments del municipalisme en el món
rural, i també disposades a compartir espais
d’oci on les arrels de les cultures del País
Valencià i de Castella la Manxa hi van ser
molt presents. La nit del divendres vam
poder gaudir de la cançó d’autor valenciana de la mà de Tomàs de los Santos i de la
música d’arrel amb Pep Botifarra, i la del
dissabte va ser amenitzada per l’orquestrina
Baile al Fresco; totes dues ens van permetre entrar en calor i desconnectar per unes
hores dels intensos debats que tenien lloc
durant els matins.
La vesprada del divendres, organitzada en
plenària i amb una potent programació, ens
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La Venta de
Contreras es va
emplenar de
somnis durant
tot un cap de
setmana

més d’altres debats transversals com l’educació i les sinergies amb altres moviments
com ara els Feminismes o l’Economia Social i Solidària.
Vam plegar diumenge amb un mercat de
productes ecològics i artesans a la Plaça del
Salero, de Minglanilla, on s’hi va fer una de
les parades del 2n Congrés d’Escriptors per
a la Defensa de la Cultura el 1937 i que li
va donar al poble el sobrenom de «poble
inoblidable»; i la lectura del manifest per
part de la presidenta de Plataforma Rural,
Ángeles Santos. I diumenge també vam
tenir temps per riure’ns de nosaltres mateixes amb Kancaneo Teatro.
En definitiva, La Venta de Contreras es
va emplenar de somnis durant tot un cap
de setmana, somnis compartits de transformació i de construcció d’una vida digna per
les pobladores del món rural, somnis trenats amb alegria i amb solidaritat. Continuem caminant i il·lusionant-nos, nodrint els
nostres somnis i sembrant dignitat.
Globalitzem la lluita, globalitzem l’esperança! n

la pagesia. Al mateix temps, també es va dur
a terme una trobada de les diferents aliances
territorials per la Sobirania Alimentària, on
s’hi van reprendre sinergies i plantejaments
comuns a tots els territoris, tot enfortint així
una xarxa de xarxes amb diversos anys d’experiència a l’esquena.
Dissabte va acabar amb un enorme
taller en què es plasmaria una fotografia
col·laborativa de les percepcions de les
persones assistents sobre el futur del món
rural. Una dinàmica de grans dimensions,
perfectament sincronitzada, on s’hi van
acabar prioritzant les línies d’acció per als
propers dos anys: incidència en la reforma
de la PAC, ja que enguany es debat sobre
l’exercici 2020-2025, la batalla dels transgènics, la paralització dels tractats de comerç
i inversions (TTIP-CETA), la importància de la sobirania energètica, la necessitat
d’apostar pels drets de la pagesia, els serveis
públics, la incorporació de joves al camp,
el desenvolupament d’iniciatives locals per
la Sobirania Alimentària, o la relació entre
la ramaderia industrial i el canvi climàtic; a

MEMÒRIA HISTÒRICA

Minglanilla 1937: «Ustedes que
saben escribir, ¡defiéndannos!»
Fidel García-Berlanga – Entrepueblos Castilla-La Mancha
Parlem de la Plaça del Salero de Minglanilla, una senzilla plaça de poble on el passat 5 de
març de 2017 vam celebrar la cloenda del X Fòrum per un Món Rural Viu. El fer-ho allà
tenia una raó ineludible: aquesta plaça –com totes– tenen en la seva genètica constructiva
una mica de mercat i un altre de fòrum cívic, de racó de jocs i de crida a la trobada.

Aquesta plaça
es va convertir
en un referent
internacional del
compromís amb
la lluita política
i la defensa de
les llibertats i la
democràcia

Al juliol de 1937, mentre el feixisme internacional i les tropes franquistes atacaven i
massacraven els pobles de la República
espanyola, es va celebrar el II Congrés en
Defensa de la Cultura –el denominat per
molts el II Congrés antifeixista– organitzat
amb urgència aquí, perquè la nostra terra
s’havia convertit en aquest moment en el
símbol, baluard i front de lluita contra el
feixisme internacional.
El Congrés va ser organitzat per l’Associació Internacional d’Escriptors per a la
Defensa de la Cultura (AIDC, que havia
nascut després del I Congrés de 1935 a
París) i va reunir la nòmina més important
d’escriptors i escriptores que segurament
mai s’hagi reunit al segle xx: Neruda, Huidobro, César Vallejo, Marinello, Octavio

Però en aquest cas té un significat especial:
una memòria que s’enreda pels balcons i les
llambordes i ens parla d’un poble pobre,
però sobretot profundament solidari que
amb la simple decisió d’acollir als que ho
necessitaven més –els refugiats i refugiades–
va generar un caldo de cultiu de potent significat global.
Fa 80 anys, i armada amb aquestes més
de 2.500 persones que fugien de l’extermini franquista d’Andalusia i Extremadura,
aquesta plaça es va convertir en un referent
internacional del compromís de la cultura amb la lluita política i la defensa de les
llibertats i la democràcia. I de la potència
del pensament i la sobirania camperoles per
visibilitzar, humanitzar i transcendir la tragèdia.
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