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0. Pròleg 

Escric aquest pròleg per l’afectuosa invitació d’una de les companyes, que abans va 
ser alumna, i que desenvolupa un bell treball personal i col•lectiu en la cerca i genera-
ció d’estratègies i mecanismes per a millorar les condicions immediates en les quals 
viuen les dones del seu entorn a Colòmbia. Amb Colòmbia, i la resta dels territoris 
d’Abya Yala, en el meu imaginari com una entelèquia construïda en l’imaginari d’una 
espanyola de classe treballadora amb estudis universitaris que mai ha tingut la possi-
bilitat de viatjar fins allà, no ha pogut travessar la distància física que ens separa, que 
tan sols coneix els territoris d’Abya Yala des dels records compartits de les amigues 
migrants instal•lades o de pas per Canàries, les classes d’història de la facultat de la 
Universitat de la Laguna (Tenerife), els relats dels textos acadèmics europeus i llati-
noamericans, les pàgines de la literatura que m’han acompanyat i les converses amb 
alumnes que arriben des d’altres latituds i amb les companyes migrants amb les quals 
coincidisc en alguns col•lectius de l’estat espanyol en què participe. Així que agraïsc 
enormement l’oportunitat de trobar i aprendre de la generosa experiència de dones 
tan diverses, a través d’aquesta iniciativa i les pàgines a les quals ha donat origen.

M’acoste des d’aquestes veus a les realitats que m’ofereixen des de l’estranya postura 
de l’observadora externa, però no desubicada, que és conscient dels seus privilegis 
europeus però mira altres realitats, i que entén tan pròximes, des dels ulls d’altres 
dones que lluiten per un món millor per a totes. Moltes de les persones que llegiran 
aquest text des del País Valencià, de la resta de l’estat espanyol i d’altres llocs del nord, 
compartiran la meua postura, seran convidades a aquesta oportunitat d’aprenentatge. 
És un bon moment per a plantejar-nos una vegada més la necessitat de modificar els 
nostres còmodes llocs comuns i traure la nostra mirada del melic, preparar-nos per a 
ser interpel•lades des d’altres postures epistemològiques, des d’altres estratègies de 
reivindicació, per a qüestionar-nos les nostres percepcions sobre les maneres de lluita 
en altres latituds i en els marges dels nostres pobles i ciutats. Per què no?, és una altra 
de les oportunitats al nostre abast també per a practicar això de callar i aprendre fins 
que se’ns done francament bé. El racisme i el privilegi colonial en què hem crescut i 
ens hem format ens interpel•la i ens compromet a no fer judicis fàcils, posar a zero les 
nostres crítiques, i entrar en aquestes pàgines, com en tantes altres, amb actitud humil 
i ganes d’aprendre pel coneixement que aporten.

Des d’aquest llibre ens arriben les propostes i vivències de 24 persones, gran part 
d’elles dones que han decidit compartir-nos les seues experiències des dels seus llocs 
d’origen i de residència, unes en Abya Yala i altres en l’estat espanyol. Ens mostren 
des d’aquest llibre un diàleg construït amb la intencionalitat de donar a conéixer i en-
fortir els «camins d’esperança» que construeixen.

Els camins de l’esperança que es mostren i detallen a continuació entrellacen dife-
rents senderes que recorren del Sud al Nord (concretats en quatre experiències pe-
dagògiques, en les xarxes de cura autogestionades des de les pròpies necessitats de 
les poblacions com les olles populars, etc.), que s’endinsen en les estratègies diverses 
per a plantar-li cara a les opressions patriarcals i neoliberals que s’han vist reforçades 
per la pandèmia del Covid-19 (racisme institucional, l’explotació descarnada en àmbits 
laborals com el servei domèstic i les faenes agràries, la defensa dels sabers ances-
trals de les dones) i les metes de futur immediat que persegueixen aquests camins 
d’esperança: garantir els Drets Humans del conjunt de dones i analitzar les delicades 
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i complexes situacions (sovint desafiant l’amenaça de la mort de manera quotidiana) 
que afronten les defensores dels Drets Humans a Llatinoamèrica, i reflexionar sobre la 
concepció de les dones migrants i del sud global com a subjectes polítics des de l’estat 
espanyol i des de l’experiència al Perú a través de la presa d’espais, des del carrer 
a l’acadèmia, creant discursos i pràctiques que evidencien i eliminen el colonialisme 
epistemològic blanc-occidental eurocentrat.

Les diferents veus i les realitats que ens arriben des d’aquestes pàgines s’entrellacen 
en un complex tapís realitzat i sostingut des del saber i el fer de diferents dones anò-
nimes que ens recorden una vegada més que enfront de la destrucció del capitalisme 
neoliberal i l’avanç pròxim del feixisme que l’acompanya són les ments i els cossos 
de dones els que conserven moltes de les claus per a establir vies de fuites a mons, 
revolucionària i radicalment més justos i lliures. Que són les petjades del caminar de 
milions de dones els que aconsegueixen conservar, mantindre i sostindre la vida i les 
vies d’esperança en aquest planeta nostre.

Avant, ens toca escoltar per a després poder actuar en sintonia. Acceptem el com-
promís de comprendre’ns dins d’aquestes lluites que també són les nostres, compro-
metem-nos amb un feminisme internacionalista. Des dels nostres llocs aprofitem les 
interseccions de camins i realitats per a conjuminar esforços i resistències enfront del 
capitalisme neoliberal racista, neocolonial i patriarcal. Sentim que, enfront de la gue-
rra, la destrucció, el col•lapse, l’explotació salvatge i despietada ens criden les com-
panyes del moviment de les Dones Lliures de Kurdistan i les companyes que sostenen 
la revolució zapatista a Chiapas, nosaltres les dones som vida i som llibertat. Sabem 
de cuidar i de cuidar-nos, de donar i conservar la vida, seguim juntes el camí.

Yanira Hermida Martín
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1. Introducció

En el present text s’exposen les reflexions, trajectòries, experiències i propostes de 
les dones, moviments i comunitats que van participar en el cicle de xarrades titulat 
com Camins d’Esperança des de les Dones, el qual va tindre un total de set xarrades 
que es van desenvolupar entre els mesos de setembre a desembre del 2020. En ca-
dascuna d’elles  es va proposar una temàtica orientadora i en sis de les set xarrades 
la metodologia va consistir en panell amb una roda de preguntes provocadores; amb 
excepció de la xarrada de tancament que va tindre metodologia de col•loqui.

En el cicle van participar un total de 24 ponents, en la seua gran majoria dones, i el 
total de les veus estaven vinculades a narratives de dones. La proposta per a les po-
nents va ser entreteixir reflexions conjuntes des de les seues ribes i embastar expe-
riències que enfortisquen i visibilitzen els camins d’esperança des de les dones. 

Per a la presentació de les memòries d’aquest cicle ens hem proposat l’agrupació de 
les xarrades en tres capítols, de manera que possibilite l’agrupament des de les temà-
tiques comunes i permeten una articulació, als qui gaudisquen d’aquesta lectura, de 
les reflexions compartides en cadascun dels espais. D’aquesta manera, es presenten 
tres capítols titulats Intercanvi de camins d’esperança Nord-Sud, Entreteixint camins 
d’esperança en temps de pandèmia i Els reptes dels camins d’esperança des de les 
dones. Per a cada capítol es proposa un tancament reflexiu.

Per a obrir aquestes memòries es proposa un capítol de context en què s’exposa el 
marc en el qual es produeixen les xarrades i es presenta la informació àmplia de ca-
dascuna de les xarrades i els perfils de les dones que han creat aquestes narratives 
des de les seues veus.

En el primer capítol es presenten les narracions dels entreteixits construïts en les 
xarrades en què es van abordar les pedagogies populars nord-sud i els mecanismes 
comunitaris de resistència tant en el nord com en el sud. En la primera xarrada ens 
trobem amb quatre experiències pedagògiques que comparteixen el seu caminar des 
dels seus relats. Tres d’aquestes experiències es troben al sud, des de Colòmbia i una 
es troba en territori valencià, des del nord. En aquest diàleg s’aposta per entreteixir 
les esperances del sud i del nord que se sostenen des de pràctiques pedagògiques, 
així com incentivar estratègies de resistència. Per part seua , en la segona xarrada 
dialoguen les experiències de tres xarxes comunitàries, des del nord: EntreBarris, una 
xarxa de solidaritat entre barris a la ciutat de València i La Compra Antiracista, una 
aposta per teixir una xarxa nacional per a gestionar la solidaritat amb el poble migrant 
no regularitzat en l’estat espanyol. Des del sud participa en aquest diàleg: Les olles 
comunitàries de Temuco, a Xile, que són una xarxa que propendeix per la seguretat 
alimentària a la seua ciutat i per la gestió dels aliments per a garantir la dignitat alimen-
tària de la comunitat.

En el segon capítol s’agrupen tres xarrades en les quals es van abordar l’agudització 
del racisme en temps de pandèmia. No obstant això, la resistència i resposta ciuta-
dana no ha cessat i la població es manté en peus per a lluitar pels seus drets, sent 
el principal el seu dret al reconeixement en igualtat. Així en la primera xarrada es va 
compartir l’experiència de tres dones militants i líders de xarxes, campanyes i associa-
cions que lluiten pels drets humans de les persones migrants en territori espanyol. La 
segona xarrada d’aquest paràgraf aborda la temàtica de la pandèmia des del sector 
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agrícola i de les cures a partir de l’experiència de quatre dones; a més de les oportu-
nitats, espais, xarxes i camins que s’han creat en aquest període. En l’última xarrada 
recopilada en el segon capítol titulada Polinitzadores de sabers ancestrals, es realitza 
una posada en valor dels sabers ancestrals activats i utilitzats durant la pandèmia, a 
través de la narració des dels camins de tres dones que resguarden la saviesa de la 
medicina ancestral en el sud global.

En el tercer i últim capítol, es presenten els teixits de dues xarrades, la primera entorn 
a la criminalització de les defensores de Drets Humans i l’última és un col•loqui sobre 
dones migrants i el sud global com a subjectes polítics. En la primera s’entreteixeixen 
reflexions sobre les lluites i resistències de quatre dones que habiten el territori d’Abya 
Yala i que viuen la criminalització pels camins d’esperança pels quals transiten i defen-
sen, per a tancar en una xarrada final en què es narren les aportacions del col•loqui a 
partir de les intervencions de tres dones, líders de moviment i dones que es disputen 
la descolonització de l’acadèmia.
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2. Context

Aquestes memòries s’emmarquen dins del projecte «Difonent les epistemologies del 
sud global en les universitats valencianes: una eina per a defensar els drets humans 
i el desenvolupament sostenible» finançat per la Generalitat Valenciana en la seua 
convocatòria de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolu-
pament (ONGD) per al finançament de projectes d’educació per a la ciutadania global 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana de l’any 2018 i per l’ajuntament de València en 
la seua convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d’educació per 
al desenvolupament i la ciutadania global de l’any 2019. Està executat per l’organit-
zació Aliança per la Solidaritat i centra la seua activitat en les universitats públiques 
valencianes.

Aquest text es configura com a producte del cicle de xarrades «Camins d’esperança 
de les dones» i es desenvolupa en compliment dels següents dos focus identificats 
per al desenvolupament del projecte en esment. El primer, orientat a enfortir les rela-
cions dins de la comunitat universitària valenciana i articular xarxes per a compartir i 
millorar el coneixement de la cultura i les epistemologies provinents dels pobles del 
Sud Global, es desenvolupa en tant les reflexions contingudes són producte de la 
creació d’espais de reflexió conjunta entre agents socials i universitaris, del Nord i del 
Sud, que treballen les epistemologies del Sud.

D’altra banda, enfront del segon focus, aquestes xarrades van estar orientades a ca-
pacitar l’alumnat universitari en epistemologies del Sud, amb particular incidència en 
els altres feminismes i connexions glocals al Nord i el Sud, fet que augmenta així la 
sensibilització i el compromís en defensa dels Drets Humans globals. 

2.1. Cicle de xarrades en línia: Camins d’esperança des de les do-
nes

En articulació amb el grup motor de treball i investigació en generació de coneixe-
ments i alternatives des d’un model no hegemònic, es van organitzar set xarrades en 
línia, d’accés gratuït i obert, amb diversos abordatges temàtics, tots vinculats a les 
epistemologies del Sud, els feminismes altres i les connexions glocals al Sud i al Nord. 
Tant les temàtiques com les ponents i les metodologies es van construir de manera 
participativa amb el grup esmentat.

A continuació, es presenten cadascuna de les xarrades, en les quals s’exposa la temà-
tica i les ponents de manera que es possibilite una ubicació de cadascuna de les veus 
que es van entreteixir en les narracions que donen origen al present text, a més de ser 
una oportunitat per a situar les trajectòries de cadascuna de les participants en aquest 
cicle de xarrades.
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	Xarrada I: Intercanvi d’experiències pedagògiques populars Nord-Sud

Enllaç de visualització: https://www.youtube.com/watch?v=Rtsv9whtdmA
Data de realització: 21 d’octubre del 2020

Ponents:
•	 Rita Martínez Galvis, feminista popular de la ciutat de Cali a Colòmbia, 

gestora pedagògica popular.

•	 Karen Viviana Sánchez Hidalgo, dona feminista d’origen popular en 
Cali, sociòloga i lluitadora per reivindicar la resignificació comunitària del 
carrer i els espais de lectura amb xiquetes.

•	 Aidis Magaly Angulo Mesa, feminista negra del pacífic colombià, líder de 
la seua comunitat, especialment en el treball amb xiquetes. És pedagoga 
d’educació infantil.

•	 Salomé Rodríguez, feminista i artista visual i plàstica, formadora en 
temes de corporalitat i afectes.

	Xarrada II: Xarxes comunitàries de solidaritat i cures, intercanvi Nord-Sud

Enllaç de visualització: https://www.youtube.com/watch?v=lJiUTTriT8M
Data: 27 d’octubre del 2020

Ponents:
•	 “Compra antiracista” a Tarragona (Espanya). Ponent: Safia El Aaddam, 

feminista i activista pels drets de la població migrant, autoreconeguda 
com a filla de migrants d’origen marroquí. 

•	 “Olles comunitàries” en Temuco (Xile). Ponents: Stefany Álvarez, Piula 
Palma Inzunza, Daniela Triviño, Daniel Sandoval, de la plataforma 
Defensem Temuco i la dirigent Monserrat Cuitiño Flores, presidenta del 
Campament Els Còndors de Temuco i encarregada d’Olla Comuna.

•	 Xarxa EntreBarris a València (Espanya). Ponent: Mijo Miquel Bartual, 
professora de la Facultat de Belles Arts a València i activista en la xarxa 
EntreBarris.
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	Xarrada III: Violències del racisme institucional aguditzades en la pandèmia

Enllaç de visualització: https://youtu.be/8fsk_t5ow2s
Data: 29 d’octubre del 2020

Ponents:
•	 Campanya #RegularizaciónYa presentada per Edith Espínola, defensora 

dels drets de la població migrant en l’Estat espanyol i que també fa part 
de l’organització SEDOAC que milita pel servei domèstic actiu.

•	 Campanyes: #Votaresunderecho, #Tecedounacita i #Tecedopadrón per 
Safia El Aaddam, activista pels drets de la població migrant, gestora de 
diverses campanyes, autoreconeguda com a filla de migrants d’origen 
marroquí. 

•	 Enoemia Díaz Martínez, presidenta de l’associació Reviure, víctimes del 
conflicte armat de Colòmbia. És llicenciada en psicologia, dona migrant 
colombiana.	

	 Xarrada IV: Camins oberts amb la pandèmia en el sector agrícola i de la 
llar i les cures

Enllaç de visualització: https://www.youtube.com/watch?v=bCn4hxq2dXE

Data: 18 de novembre del 2020

Ponents:

•	 María Teodocia Juncay (Euskadi), fundadora de la cooperativa SINA de 
treballadores de la cura i participant en Emakume Migratu Femistak So-
ciosanitàries, juntament amb més de 105 dones migrades, treballadores 
de la cura, que reivindiquen un estatus legal del sector.

•	 María Concepción Mendoza (Extremadura), activista per la professio-
nalització del sector de les cures, integrant del moviment de dones mi-
grants i del grup Dones Sembrant.

•	 Fatna Merzouri (Andalusia), treballadora temporera agrícola d’origen mi-
grant. També treballa en la defensa dels drets de les treballadores agrí-
coles migrades.

•	 Nadia Azougagh (Andalusia), educadora i especialista en estudis migra-
toris i intervenció social. Coneguda activista pels drets dels i les treballa-
dores agrícoles d’origen migrant.
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	Xarrada V: Criminalització i resistències de les defensores de Drets Humans 
a Llatinoamèrica

Enllaç de visualització: https://youtu.be/rAek6Gf0tTA

Data: 25 de novembre del 2020

Ponents:

•	 Patricia Castillo (Guatemala), activista i gerent de programes i projectes 
de DDHH en Action Aid Guatemala, acompanya processos d’organitza-
cions de llauradores, en territoris de pobles originaris i de defensores 
i defensors de drets col•lectius. Feminista i integrant del moviment de 
dones a Guatemala i del Grup d’Economia Feminista Emancipatòria del 
CLACSO

•	 Ingrid Conejeros (Xile), dona maputxe, educadora, mare, teixidora en 
Witxal amb presència en instàncies i processos entorn de la defensa de 
dirigents maputxe criminalitzats.

•	 Cecilia Terrazas (Bolívia), activista pels drets sexuals i reproductius. Fe-
minista, mamà, comunicadora social amb mestratge en Drets Humans, 
especialitzada en drets de les dones, desenvolupament social i drets 
sexuals i reproductius. 

•	 Juliana Figuera (Colòmbia): estudiant de dret de la Universitat Pedagò-
gica i Tecnològica de Colòmbia (UPTC), feminista i defensora de Drets 
Humans amb enfocament de gènere. Integrant del Comité de Gènere 
UPTC i Comité Drets Humans-UPTC.

	

	Xarrada VI: Polinizadoras de sabers sentipensares

Enllaç de visualització: https://youtu.be/c1f9v0isojm

Data: 3 de desembre del 2020

Ponentes:

•	 Faustina Onofre (Bolívia), llevadora i metgessa naturista tradicional ay-
mara, certificada pel Ministeri de Salut. Treballa en l’Hospital Municipal 
Model Bolivià Japonés de Senkata en El Alto. 

•	 Margarita Asunción Noh Poot (Mèxic), guardiana de les llavors, portado-
ra de la saviesa ancestral maia Chacsinkin a Yucatán. Pertany a l’orga-
nització Missioners AC i és impulsora de la Xarxa Maia de Guardianes i 
Guardians de Llavors. 

•	 Sofia Tot (Guatemala), líder del poble indígena Poqomchí en les comuni-
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tats llauradores de Purulhá  (Baixa Verapaz), molt implicada en la defen-
sa dels drets de la terra i de la seua comunitat enfront de la intervenció 
de les multinacionals hidroelèctriques i mineres en les lluites ambientals.

	 Xarrada VII: Taller en línia dones migrants i del Sud Global com a subjectes 
polítics

Enllaç de visualització: https://www.youtube.com/watch?v=natzdc69wii

Data: 17 de desembre del 2020

Ponents:

•	 Jeannette del Carmen Tineo Durán: feminista antiracista – decolonial 
i doctoranda en estudis interdisciplinaris de gènere per la Universitat 
d’Alacant

•	 Evelyn Buenaño Ramírez: feminista antiracista i doctoranda en Sociolo-
gia de la Polítiques Públiques i Socials en la Universitat de Saragossa

•	 Claudia García Giraldo: defensora de Drets Humans colombiana i dele-
gada en la Comunitat Valenciana de la Col•lectiva de Dones Refugiades, 
Exiliades i Migrades

Metodologia del Cicle

Totes les xarrades es van realitzar en format en línia i es van retransmetre en viu per 
mitjà del canal d’Aliança per la Solidaritat de Youtube i van tindre una duració aproxi-
mada de dues hores. Les xarrades de la 1 a la 6 es van realitzar amb la metodologia 
de roda de preguntes; mentre que, per a la xarrada de tancament, es va usar el col•lo-
qui i cadascuna de les ponents va proposar un tema que van desenvolupar mitjançant 
una intervenció. En totes les xarrades es va comptar amb la possibilitat d’interacció del 
públic per a comentaris i preguntes.
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3. Intercanvi de camins d’esperança

 Sud- Nord 
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3. Intercanvi de camins d’esperança Sud- Nord

3.1 Experiències pedagògiques populars                                                                                                       

Aidis Magaly Angulo Mesa, Karen Sánchez Hidalgo, Rita Martínez Galvis i                    
Salome Rodríguez                                                                                                              

En aquest capítol ens trobem amb quatre experiències pedagògiques que compar-
teixen el seu caminar des dels seus relats. Tres d’aquestes experiències es troben 
al Sud, des de Colòmbia i una es troba en territori valencià des del Nord, en aquest 
diàleg s’aposta per entreteixir les esperances del sud i del nord que se sostenen des 
de pràctiques pedagògiques, així com incentivar estratègies de resistència tant en el 
sud com en el nord.

Per a transitar de la mà de les veus que comparteixen les seues experiències propo-
sem quatre parades, en la primera ens trobem amb el context des del qual s’embasten 
cadascuna de les iniciatives, en la segona des de les seues veus ens expliquen el 
seu quefer en territori i en les dues parades finals ens trobem amb els aprenentatges 
i reptes, respectivament. Per a tancar es tix una reflexió a quatre veus sobre el paper 
de l’educació formal i les pedagogies populars.

Primera parada: contextos 

En el sud: Club de Lectura de les xiquetes del Retir, Taller Popular de Lectura 
Abalenga i Club de Xiquetes 

Des de Cali, a Colòmbia, tres dones comparteixen les seues experiències en iniciati-
ves feministes i populars que s’han impulsat en un sector a l’orient de la ciutat conegut 
com el Districte d’Aguablanca (en davant DA). És el sector de la ciutat amb major con-
centració de població tot i que no és el sector més gran en termes geogràfics. A més, 
té un alt potencial ètnic representat en població negra i indígena. 

Del DA es destaca la germinació d’aquest territori com a espai per a la vida, gràcies al 
treball de les gents que l’han habitat. El DA és l’espai geogràfic destinat naturalment 
com a zona d’inundació d’un dels rius més importants de la ciutat, el riu Cauca, en raó 
del desplaçament forçat que ha produït el conflicte armat a Colòmbia, les gents des-
arrelades dels seus territoris a l’interior del país i en la costa pacífic es van desplaçar 
cap a la ciutat de Cali i van trobar refugi en aquesta zona de llacs i aiguamolls, que 
de manera inicial va ser adequada com a espai rural per al cultiu, principalment de 
cereals, però amb el temps i l’augment de població es va constituir com un espai urbà, 
predominantment residencial.

És d’anotar que en l’actualitat és un sector en condicions de vulnerabilitat, com indica 
la classificació socioeconòmica interna, en la qual es troba en un estrat 1, amb insufi-
cient accés als recursos econòmics, socials i de benestar. Aquest context de margina-
litat està combinat amb el desarrelament que es pateix en els processos de desplaça-
ment als quals han sigut sotmesos aquesta població, l’arribada a la ciutat pressuposa 
la pèrdua dels seus sabers ancestrals, pel no reconeixement en els contextos citadins, 
a més dels seus sabers per al sosteniment, per exemple: la vida productiva en el camp 
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que es desdibuixa amb l’arribada a la ciutat.

En el cas del Club de Lectura de xiquetes del Retir, aquest barri (el Retir) és principal-
ment habitat per població negra, i es subratlla que l’ocupació de les i els habitants és 
bastant particular, perquè les dones es dediquen principalment a les labors de la llar, i 
per part seua, els homes es dediquen a les activitats vinculades a la construcció. Cal 
destacar que la major part de la població està en edat infantil i jove.

Aquestes característiques són compartides en el Club de Xiquetes i en el Taller Popu-
lar de Lectura Abalenga, amb la particularitat que es desenvolupen amb poblacions 
que habiten en espais denominats com a “invasions” és a dir, espais de desenvolupa-
ment incomplet, no reconeguts en la planificació territorial com a zones residencials i 
que per tant són espais de major vulnerabilitat, perquè ni tan sols tenen garantits els 
serveis bàsics.

En el nord: L’Altar dels Ancestres 

Aquesta iniciativa es desenvolupa dins del CEIP Juan Manuel Montoya, institució que 
inicialment tenia com a nom: Centre d’Escolarització d’Alumnat Gitano. En la dècada 
dels 90 va perdre l’espai físic en el qual desenvolupava les seues activitats com a cen-
tre educatiu, i en aquest moment va ser traslladat al barri de Natzaret; sota aquests 
mateixos successos també va ocórrer el canvi de nom, quedant finalment com: Juan 
Manuel Montoya. El barri de Natzaret és un dels barris marítims de la ciutat de Valèn-
cia. Per les condicions del context, el col•legi s’ha hagut d’adaptar a les noves carac-
terístiques de l’alumnat, que en l’actualitat correspon a població migrada dels països 
àrabs, Romania i Amèrica Llatina, és a dir, que l’alumnat objectiu ja no és només de 
l’ètnia gitana, que, si bé continua sent representatiu, cal destacar que l’alumnat gitano 
espanyol és ja població minoria en la institució educativa.

Aquest context en el nord manté tota la similitud amb el del sud, en les condicions de 
vida de les famílies. Malgrat que, a Espanya, país situat en el nord geogràfic les con-
dicions de vida no estan classificades per estrats socioeconòmics, es destaca que les 
poblacions estan exposades als mateixos sistemes i processos de vulnerabilitat. És 
d’assenyalar, que una de les característiques que al seu torn és un repte per a la insti-
tució educativa és que l’alumnat provinga de països de parla no hispana i que, només 
arribar, haja d’adaptar-se a un context en el qual ni tan sols comparteixen l’idioma, i el 
que és encara més greu, que en les seues llars tampoc ho parlen.

El col•legi en reconeixement de totes les adversitats que ha d’afrontar l’alumnat , ofer-
ta el transport domiciliari i gratuït per a garantir el seu dret a l’educació, a més de tindre 
un programa d’alimentació per a assegurar  que abans d’iniciar les jornades escolars 
l’alumnat haja accedit a aliments.
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Segona parada: re-coneixent les experiències

Taller Popular de Lectura Abalenga. Rita Martínez Galvis

És un espai per a la trobada amb xiquets, xiquetes i adolescents de l’assentament de 
desenvolupament incomplet de la Colònia Narinyenca, a la ciutat de Cali. Ens ajuntem 
des de fa quatre anys, des del 2016, l’excusa que ens ajunta cada vegada és la Lec-
tura. Aquest taller és una iniciativa col•lectiva i comunitària, que en l’actualitat l’orien-
ten tres persones: Rita Martínez Galvis, Alejandro Sánchez Guevara i Lina Martínez 
Ramírez. Pel taller han passat més de 100 xiquets, xiquetes i adolescents en un rang 
d’edat dels 4 als 18 anys i en cada trobada participen una mitjana de 40 xics i xiques. 

En cada trobada tenim una metodologia dividida en tres moments: 

En el primer es promou desfogar les energies, és com el ritual d’arribada, el que es 
busca és tindre un moment per al reconeixement de l’espai, per a soltar totes les 
energies i l’eufòria amb la qual arriben els xics i xiques, a més de ser un moment per 
a presentar el que es treballarà durant la jornada. En el segon moment tenim l’espai 
per a la lectura, que per a nosaltres és molt important ressaltar que la lectura és una 
estratègia per a ampliar els somnis. I en el tercer és l’espai per a teixir la reflexió i fer 
el tancament de la trobada.

Dins del procés tenim dues línies de treball fonamentals: la perspectiva feminista i 
l’ambientalista (respecte del territori i de totes les expressions de vida). En el nostre 
treball ens enfoquem en temàtiques que enfortisquen el teixit cultural i els proces-
sos de resistència de la comunitat; perquè com es plantejava en el context, habitar 
un assentament de desenvolupament incomplet suposa uns reptes i esforços que 
comporten als seus habitants a mantindre processos de resistències continus, habitar 
aqueixos espais en si mateix és re-existir.

El Club de Xiquetes: Magaly Angulo

Un dels pilars que es treballa en aquest espai és la recuperació dels sabers i tradicions 
ancestrals de la població, principalment a través de les xiquetes i les seues famílies. 
Per les composicions mateixes de les famílies les veus que més participen són les 
mares i les àvies, qui participen en el resguard de la memòria per mitjà de l’oralitat en 
què es rescaten les històries, les tradicions, els sabers, que encara es mantenen vius 
en les generacions més joves, que han nascut en el context citadí i que per les dinà-
miques dels espais en els quals habiten i les ocupacions de la seua família, hereten el 
desarrelament cultural i històric al qual ha sigut sotmesa la seua família.

El Club de Xiquetes, és un espai perquè les xiquetes, xiquets i adolescents reflexionen 
com projecten les seues vides, en consideració de tots els factors que les condicionen, 
a més de l’estrat socioeconòmic; perquè com s’explicava en el context s’ha de tindre 
en compte que es tracta, en particular, de xiquetes negres i d’espais marginals de la 
ciutat. Tots els aspectes esmentats limiten i marginalitzen els projectes de vida, es-
pecialment de les xiquetes, qui són les més vulnerables, perquè puguen construir un 
projecte de vida reeixit des del qual puguen trencar amb les cadenes de marginalitat 
i violència que les sotmeten pels territoris en els quals habiten i per les seues condi-
cions.
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En el nostre Club, també la lectura és el pretext o l’estratègia per a ajuntar-nos; quant 
a la metodologia sota la qual es desenvolupa el Club és d’enunciar que és dissenyada 
per una organització internacional, que s’adapta a Colòmbia, Global Club, que treballa 
a partir de 7 fortaleses que busquen l’enfortiment d’habilitats perquè les xiquetes pu-
guen donar resposta a les condicions dels seus entorns.

Club de les Xiquetes del Retir: Karen Viviana Sánchez Hidalgo

En aquest Club, la lectura es manté com a pretext o motor per a reflexionar sobre 
les desigualtats que ens habiten, des de les formes en com vivim fins a les nostres 
expressions físiques. La lectura és el motiu que ens reuneix de manera setmanal, és 
una lectura provocada per a qüestionar-nos. És important destacar que les xiquetes 
i dones amb les quals teixim les nostres iniciatives no tenen en els seus radars els 
feminismes, pel fet que estan en la lluita del diari viure.

Un dels aspectes d’enunciar és que les tres dones que fem parts d’aquestes iniciati-
ves del sud, som part de la comunitat, és a dir, hem nascut i habitat el territori del DA, 
i, per tant, la lluita pel territori és una lluita que ens travessa i que encarnem des del 
nostre propi sentir, és la nostra expressió d’aquelles disconformitats que aconseguim 
identificar i sobre les quals podem reflexionar. 

Tot el procés de trobar-me amb el feminisme em va fer entendre que hi ha moltes 
desigualtats que m’habiten  pel fet de ser dona i des del Club el que pretenc és que 
tinguem un espai per a reflexionar sobre les desigualtats i sobre quines són aquelles 
que ens habiten. En el cas de les xiquetes que fan part del Club les desigualtats no 
sols provenen per la condició de dona, sinó per la raça i la condició de marginalitat 
socioeconòmica.

En aquest punt, em travessa un repte que és la meua condició de dona mestissa amb 
accés a l’educació superior i amb un nivell socioeconòmic en menor marginalitat. Al 
llarg del temps el que hem aconseguit és inserir preocupacions en les xiquetes en-
torn a la discriminació per gènere, sense desconéixer les lluites prioritàries que han 
d’afrontar aquestes xiques en la seua vida diària, com resoldre el tema del menjar o 
similars. Més enllà de les trobades setmanals el que hem aconseguit és construir una 
comunitat d’amigues.

L’Altar dels Ancestres. Salomé Rodríguez – David Ferrando

Com ja es va enunciar en el context, aquestes iniciatives, si bé tenen una distància 
geogràfica bastant considerable i se situen en hemisferis contraris, les realitats que 
travessa la població que assisteix a la Institució Educativa i que habita en el barri de 
Natzaret són similars; perquè és una població marginalitzada i que, per les històries 
familiars de migració, han patit un desarrelament i una pèrdua de connexió amb el que 
són les seues tradicions i els seus sabers ancestrals, principalment per als migrats 
de Romania d’origen gitano. L’Altar dels Ancestres va ser un projecte que part de l’art 
plàstic en el qual es pretenia crear reflexió i posar en disputa el concepte del cos i la 
forma en la qual xiques i xics es relacionen amb ell.

Per a comprendre la importància de reflexionar sobre el cos en el context d’aquest 
col•legi, és fonamental reprendre el fet que parlem predominantment de població gita-
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na, que té moltes distàncies i creences sobre el cos, especialment sobre el cos de les 
xiquetes i com aquest i la seua maduració determinen les seues possibilitats. Com és 
el cas d’aquelles xiquetes que després d’entrar a la pubertat i a un procés de madure-
sa del seu cos són desescolaritzades per a ser iniciades en el matrimoni.

Davant d’aquest panorama, el projecte d’art buscava transcendir d’una activitat lúdi-
ca i dotar-la d’un sentit polític en el qual es visibilitzara el treball que podien realitzar 
aquests xics i xiques i que les seues famílies pogueren observar-lo en una exposició 
d’un museu important de la ciutat. Aquesta proposta com a obra d’art relacional i so-
cial, ressalta la importància que les famílies se sentiren part de la Comunitat Valen-
ciana, assistint a aquesta exposició, no sols com a espectadors, sinó com a part de 
l’exposició mateixa.

Tercera parada: aprenentatge Sud - Nord

Des del Sud s’enuncia que participar en una iniciativa comunitària o liderar-la és un 
procés d’emancipació personal, és a dir, si bé és col•lectiu i comunitari, la pretensió 
particular és una cerca de re-existències  i emancipació personal, des de l’experiència 
de Rita és “la seua reivindicació amb el seu territori, és la seua pròpia lluita per ocupar 
un lloc en la resistència i fins i tot és retornar els privilegis enmig de la marginalitat que 
la majoria del seu entorn no han pogut tindre.”

Viure en comunitat és un procés constant de donar i rebre des de l’experiència de 
Magaly, que des de molt xicoteta es va incorporar en processos socials i polítics d’apo-
derament com a dona i subjecta de drets, que li van permetre teixir reflexions sobre 
les desigualtats i sobre les restes, que hauria d’enfrontar des del seu projecte de vida. 
Ella assenyala que des del primer moment va poder accedir a l’educació superior i 
que cadascuna de les oportunitats de vida que se li han presentat sempre ha procurat 
retornar-les al territori i impactar la vida d’altres xiques de la mateixa manera com en 
el seu moment ella el va viure.

Per la seua part per a Karen, el seu major aprenentatge és la possibilitat de crear 
una xarxa d’amigues, de suport per a enfrontar de manera mancomunada els reptes 
d’estar en els territoris i les diferents necessitats que es tenen en el territori des de 
l’amistat.

Des del Nord, Salomé Rodríguez ressalta el compromís del cos docent de la institució 
i la capacitat vinculant que va tindre el projecte, ella comenta que tot i que l’activitat era 
de tipus extracurricular, es va tindre un acompanyament permanent i molt professional 
de tot el personal de la institució, on es va crear una comunitat al voltant del projecte. 
Va haver-hi una vinculació molt sensible amb l’art, l’art com un camí per a treballar 
dins de l’aula: l’afecte, el cos, la identitat, el sentir-se persones, ciutadans subjectes 
de drets, aquests dos últims són molt importants, especialment per les condicions de 
marginalitat i vulnerabilitat que viu l’alumnat.
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Quarta parada: reptes Sud - Nord

Construir una horitzontalitat pràctica durant les trobades és un dels principals reptes 
que es ressalten des del Sud, en l’entés que es tracta de relacions adults – xiquets, 
xiquetes i adolescents i des de l’adultocentrisme, on sempre l’adult és el vàlid i, des 
del que va postular Freire, les infàncies ocupen el lloc de canastres buides que s’han 
d’omplir. En aquestes iniciatives un dels principals reptes és trencar els estigmes que 
accentua el sistema educatiu i construir espais en els quals fluïsquen els sabers i les 
reflexions que s’entretixen en plural, a veus diverses.

Com ja s’ha assenyalat l’entorn social genera grans reptes per a la població en gene-
ral i especialment per als i les més joves, així des del Sud s’exposa que l’embaràs a 
primerenca edat, abordar el tema de la sexualitat, el trànsit de la infantesa a l’adultesa, 
són reptes permanents de les persones que lideren processos socials i comunitaris en 
el sector de l’orient de la ciutat de Cali.

Per part seua, des de la iniciativa de l’Altar dels Ancestres assenyalen que els reptes 
que van afrontar en la institució estaven directament vinculats amb les creences re-
ligioses i les tradicions culturals de les famílies, per a destacar algun dels temes de 
major complexitat: el reconeixement del cos com a propi, ser propietàries i amos de 
les decisions que els afecten. Així mateix, abordar temàtiques com el matrimoni, els 
temps per a la formació de família, especialment amb les xiquetes, són temes de mol-
ta controvèrsia en els entorns familiars.

En aquest projecte comptem amb la participació de xiquetes i xiquets a partir dels 4 
anys, aquesta característica fa major el repte de dirigir el tema del cos, ja que reque-
reix que es vincule directament la comprensió i l’acompanyament de les famílies. Per 
a afrontar aquest repte va ser fonamental l’acompanyament de la institució i els seus 
mestres per a no ser disruptius de manera agressiva en la cultura de les xiquetes i 
xiquets. El cos estava plantejat sense tabú, la qual cosa podria ser una pràctica agres-
siva per a les famílies, no obstant això, es donava tot el marc per a la comprensió del 
cos sense majors diferències, d’un cos propi sobre el qual decidisc, en el qual sent, 
que cuide.

Marc teòric de pedagogia popular

En l’experiència en el sud, en l’entés que la pedagogia popular naix d’un sentir comu-
nitari i de processos culturals, polítics i artístics enfocats en les resistències, es desta-
ca com a pare d’aquest concepte al mestre Paulo Freire amb els seus ensenyaments 
i aportacions des del Brasil.

Des de la formació i experiència al Sud, tinc coneixement de les pedagogies populars 
des dels processos que es van gestar pels grups al marge de la llei a Colòmbia, més 
específicament en Cali, des d’on provinc. En aquesta ciutat, en la dècada dels 80 es 
van gestar processos socials denominats com a «joventuts rebels» les quals encar-
naven les pedagogies populars com a processos culturals i artístics en els sectors 
de major vulneració i marginalitat. Les pedagogies populars es desmarquen de les 
esquerres i són apropiades com a pedagogies de treball comunitari de les esglésies, a 
causa de la recrudescència de les violències en el context colombià. Les pedagogies 
populars empoderen a la ciutadania i sobretot en virtut del seu reconeixement com a 
subjectes de dret.
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A València, ressalte processos en barris com Benimaclet per a destacar el projecte 
d’universitats populars, hi ha altres ciutats que s’involucren en aquests processos com 
Alacant i Castelló que aposten amb processos locals.

Per a Magaly, des del sud, Paulo Freire és el nostre major referent en processos co-
munitaris, el vaig conéixer a partir d’una experiència d’un grup de dones adultes que 
no estaven alfabetitzades i en el moment en què estava, buscava eines per a poder 
orientar aquest procés d’alfabetització, per la qual cosa em vaig acostar a Freire. Així 
una de les tècniques que implementem va ser aprendre a escriure la seua realitat més 
pròxima, com el grup era específicament de dones, mestresses de casa, el primer que 
comencem per aprendre va ser poder llegir i escriure aqueixos elements i llocs de la 
llar amb els quals més compartien i que feien part de la seua realitat i rutines diàries. 
Estratègies pedagògiques intencionades que es vinculen amb els seus contextos, ne-
cessitats i vivències i que partisquen sempre de les construccions heterogènies.

Des de l’experiència en el Taller Popular de Lectura Abalenga, les pedagogies popu-
lars són aquells processos on flueix el saber des d’un enfocament situat, és a dir, es 
reconeix en quin territori s’està generant i intercanviant sabers. Les pedagogies popu-
lars reconeixen els sabers tradicionals, les seues condicions de vida i les de les seues 
famílies, les seues trajectòries vitals, però a més els seus interessos. És fonamental 
reconéixer que, aquestes pedagogies estan orientades a allò popular, i ho entenem 
com la convergència de moltes realitats que es troben en un lloc, per exemple la mi-
gració de la ruralitat a la urbanitat, la trobada d’ètnies, sabers i tradicions en territoris 
no organitzats per a viure des dels seus costums, i en aquest convergir de caracterís-
tiques, realitats i històries allò popular es converteix en la denominació per a identifi-
car-se i en algun sentit generar una categoria de comprensió. 

Des de la experiència de Karen, les pedagogies populars són aquelles que aconse-
gueixen estar en l’agenda de la comunitat, han d’emergir de la preocupació, de la re-
flexió i el treball de les comunitats. L’aposta és per teixir diàlegs per a construir sempre 
i no imposar des de postures «més vàlides» o «més necessàries»

Reflexió sobre l’educació formal i les pedagogies populars

Salomé Rodríguez considera que, l’educació formal hauria d’estar estructurada per a 
crear ciutadania crítica i dotar dels coneixements necessaris perquè es reconeguen 
com a ciutadans/as de dret; perquè, encara que aquest siga l’haver de ser, considera 
que l’educació  formal no compleix en l’actualitat aquest propòsit i en molts contextos 
es troba molt limitada.

Des del Sud, es considera que l’educació formal té en l’imaginari un ciutadà ideal i 
es converteix en un procés de capturar a xiquets i xiquetes per a convertir-los en ciu-
tadans ideals, però desconeix que no som homogenis i que aquesta presumpció es 
converteix en un sistema excloent per la idealització d’un únic model de ciutadania, 
d’alumnat, etc.

En aquest sentit, les pedagogies populars són una resposta a la marginalitat que pro-
dueix l’educació formal, per a no ser part de la categorització d’ideal que estableix el 
sistema formal d’educació; l’educació popular és una lluita per a reivindicar les nostres 
diferències, somnis, ideals i contextos. Les pedagogies populars ens permeten pen-
sar-nos el món i quina és la construcció a la qual li apostem, és una educació en què 
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es valora el pensar, el voler, el reflexionar i no sols sobre el que està bé o malament.

Des de la postura de Rita, l’educació formal és dual, en tant és al mateix temps una 
possibilitat i una limitació. Quant a possibilitat ella assenyala que per als qui aconse-
gueixen l’accés a l’educació formal i sostindre’s fins als nivells més alts, tenen millors i 
majors possibilitats laborals, reflexives i fins i tot comunitàries i de resistència, com és 
el cas de les persones que participen de l’intercanvi d’experiències, perquè com s’ha 
compartit, les tres experiències del sud estan representades per dones que han tingut 
la possibilitat d’accedir a l’educació superior, i això dona obertura a possibilitats res-
pecte a la resta de persones dels seus territoris que no l’han fet, i en l’actualitat fins i tot 
aquesta possibilitat les ha dotades de marcs conceptuals, teòrics i reflexius sobre les 
realitats que habiten i que els permeten cuidar els processos en els quals participen.

No obstant això , com ja s’assenyalava,  és un sistema que limita des de l’accés i la 
permanència, les persones de la marginalitat acaben sent infiltrats del sistema edu-
catiu formal perquè el mateix no està pensat per a les seues realitats i els hi exclou, 
causant amb això una limitació en els seus projectes de vida i les seues possibilitats 
de somiar i aconseguir-los; atés que tenim una societat estructurada en el sistema 
educatiu formal.

Per a Magaly l’educació formal, és un privilegi que des de xicoteta ha vist limitat per 
les condicions de marginalitat en les quals ha viscut la seua família, així mateix, mal-
grat les dificultats ha aconseguit accedir fins al màxim nivell de l’educació superior. En 
aquest moment, considera que l’educació formal té un gran repte: la democratització 
des de les polítiques de govern per a garantir que tots els xiquetes i xiquetes tinguen 
accés i permanència a ella, especialment aquelles poblacions que es troben en situa-
cions de marginalitat, dins de la seua reflexió. Ressalta alguns indicadors que mostren 
que, a l’educació formal accedeixen majoritàriament xiquets, i que en el transcurs de 
la vida escolar en el DA es presenten alts índexs de deserció pels reptes als quals 
s’enfronten els més joves, que també s’han de corresponsabilitzar del manteniment 
econòmic de les famílies. Dins del repte de l’educació formal no sols està el tema de la 
cobertura, sinó de les  perspectives educatives per a transformar-la en una educació 
amb enfocament comunitari i social.

3.2 Xarxes comunitàries de solidaritat i cures                                                                                                                                           
Safia Elaaddam, Pía Palma Inzunza, Daniela Triviño, Daniel Sandoval i  Mijo       
Miquel Bartual

En el present capítol dialoguen les experiències de tres xarxes comunitàries, des del 
nord: EntreBarris és una xarxa de solidaritat entre barris a la ciutat de València i La 
Compra Antiracista una aposta per teixir una xarxa nacional per a gestionar la solida-
ritat amb el poble migrant no regularitzat en l’estat espanyol. Des del Sud es partici-
pa en aquest diàleg amb Les Olles Comunitàries de Temuco, a Xile, una xarxa que 
propendeix per la seguretat alimentària i per la gestió dels aliments per a garantir la 
dignitat alimentària de la comunitat.
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EntreBarris. En la veu de Mijo Miquel com a participant activa de la Xarxa

Per a comprendre la necessitat de construir xarxes, es fa necessari reprendre el con-
text en què emergeix aquest moviment comunitari, per això cal assenyalar que, durant 
les últimes dues dècades Espanya ha realitzat retallades en l’Estat del benestar, fet 
que ha fet fràgil tota l’atenció primària. Des de les prestacions socials, passant per 
totes les ajudes, fins a tots els serveis socials que són els que en certa manera cob-
reixen buits o poden paliar els efectes d’una problemàtica tan greu, com ha sigut el 
confinament en tots els àmbits personals, socials, econòmics i culturals. 

Totes aquestes situacions han tingut repercussió sobre la població més vulnerable, es-
pecialment sobre aquells que no tenen possibilitat de sol•licitar les ajudes; per exem-
ple, des d’EntreBarris hem treballat molt el tema de l’habitatge i ens hem trobat moltes 
vegades amb població que no té regularitzada la seua residència, per no parlar de les 
persones en situació de carrer que ni tan sols en tenen. Ens hem adonat que és una 
problemàtica estructural, en la qual ni els serveis socials ni la Conselleria de Benestar 
estan preparats per a respondre a una demanda tan gran i tan estesa.

Si bé totes les situacions de precarietat es van aguditzar durant els temps de confi-
nament, la nostra Xarxa és anterior a tota la situació de la pandèmia; teníem prèvia-
ment establida una xarxa de barris a València, entorn a la problemàtica de l’habitatge, 
aquest treball ha sigut clau per a poder respondre en els barris de major precarietat i 
poder oferir una sèrie d’ajudes i recursos; que van des d’intentar parar desallotjaments 
i desnonaments d’habitatge fins a establir bancs d’aliments en cadascun dels barris. 
Cal ressaltar que en els barris en els quals estava la xarxa establida, EntreBarris, es 
va poder fer front d’una millor manera a tots els reptes i problemàtiques que han pres-
suposat i aguditzat el confinament.

Tota aquesta problemàtica es va aguditzar durant el temps del confinament, per l’aug-
ment  la desocupació, la impossibilitat per a gestionar els aliments en les llars i en 
general la baixada del nivell d’ingressos de la població per la falta d’ocupació. 

EntreBarris sorgeix aproximadament el 2017, a partir de la necessitat de fer front 
a la problemàtica de l’habitatge; perquè a Espanya i en el món sencer el tema de 
l’habitatge va passar de ser un bé essencial per a la vida a ser un bé d’especulació 
financera . L’habitatge es veu sotmés a l’assalt de fons d’inversió, nacionals i interna-
cionals, a l’atac de bancs i a totes les pràctiques de despersonalització d’inversores 
que desprotegeixen la població, a més dels processos de gentrificació, als quals se 
suma la turistificació, el procés que en principi era una aposta per horitzontalitzar el 
tema turístic, va acabar explotant en els territoris i les seues gents amb tot el tema de 
les plataformes de lloguer d’espais a turistes en sectors exclusivament residencials. 
Aquest fet incrementa de manera considerable el valor dels habitatges ja que es po-
sen al servei d’una població flotant no residencial que pot assumir els grans costos 
de l’hostalatge i desplaça a les comunitats tradicionals dels sectors que es tornen un 
objectiu turístic, fet que genera l’estrip dels teixits socials i les comunitats barrials de 
les principals ciutats del món.

EntreBarris no és una única plataforma, és més una xarxa que ha articulat les inicia-
tives que es desenvolupen en cada barri diferent, segons el grau d’articulació previ i 
de la consciència política; característiques que determinen que es desenvolupen ini-
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ciatives més assistencials o més d’ordre estructural. Hi ha barris en què es té tota una 
organització per a l’obtenció i distribució de mercats, hi ha uns altres en els quals s’han 
establit xarxes de cures que s’ocupen directament de les compres del veïnat amb mo-
bilitat reduïda, persones sense regularització administrativa, persones majors i també 
es presenten iniciatives d’autogestió i equiparació per a evitar l’assistencialisme i fins i 
tot horts al servei de les famílies perquè les cultiven de manera comunitària.

Els canals de comunicació que utilitza aquesta xarxa són principalment el veu a veu i 
els cartells en els espais públics dels barris; és un esclat de solidaritat que fa xarxa en-
tre les iniciatives que es gesten en cada barri. El sistema d’organització és barrial, és 
a dir, en cada barri s’organitzen veïns i veïnes amb les seues iniciatives i, de manera 
mensual realitzem assemblees de la ciutat, on arriben representants dels barris que 
prèviament han realitzat les seues assemblees i busquem que aquesta articulació ens 
permeta respondre de manera conjunta a les necessitats de cada barri i en conjunt 
de la ciutat. A més, afrontem reptes tan difícils com el confinament i la severitat de la 
vulnerabilitat d’alguns grups poblacionals.

Si bé el confinament ha sigut un detonant de la solidaritat comunitària, en la xarxa 
EntreBarris hi ha un moviment heterogeni respecte a aquest fet; és a dir, hi ha bancs 
d’aliments que han tancat perquè es considera que una vegada finalitzat el confina-
ment més estricte la necessitat disminueix; per contra, es troben altres barris en què 
l’experiència durant el confinament els va enfortir i continuen treballant amb una ma-
jor organització i cobertura en els seus territoris. S’han enfortit els horts comunitaris, 
s’han establit processos de redistribució d’excedents d’aliments per a fer el millor ús 
de la xarxa, per a fer més eficients els recursos. Sabem que la pandèmia i més enllà, 
les necessitats comunitàries no acabaran i, per tant, necessitem cada vegada en-
fortir-nos més; constantment ens estem replantejant que almenys necessitarem d’un 
treball molt fort durant un any més.

La Compra Antiracista. En la veu de Safia El Aaddam com a fundadora

Al març, quan inicia l’estat d’alarma i el confinament total, hi havia més de 600 mil 
persones en situació irregular a Espanya, que no són tingudes en consideració pel 
Govern davant dels efectes de la pandèmia. No es duu a terme una regularització 
perquè aquestes persones puguen accedir a serveis socials, a les ajudes, per a tindre 
un dret igual que la resta de la població a l’ingrés mínim vital. Molta d’aquesta població 
va perdre els seus treballs, en els quals no estaven vinculats per contracte i no podien 
continuar perquè no tenien una justificació per a eixir de les seues cases, també es 
va viure un abús policial cap a les persones migrants de manera molt marcada i forta. 
Davant d’aquest context identifiquem una necessitat.

En les meues xarxes socials vaig començar a rebre missatges de persones que no 
tenien com comprar aliments per a mantindre’s, no podien eixir de les seues cases a 
realitzar la feina de casa de treball per no tindre l’autorització pertinent per a tal dret; a 
més, no podien accedir a cap de les ajudes estatals perquè no comptaven amb certifi-
cat d’empadronament i, sumat a l’anterior, tampoc obtenien ajudes d’ONG perquè en 
moltes exigeixen l’empadronament per a donar cites.



37

A partir d’aquests fets, s’inicia una crida de solidaritat en xarxes socials, així sorgeix 
La Compra Antiracista. El nom es deu a la creença en què el que ha decidit el Govern 
respecte de la població migrant ÉS racista, no tindre’ls en compte és racista, no consi-
derar una regularització massiva en temps de pandèmia mundial, és racista. Des de la 
mobilització en xarxes socials, es fa una crida a nivell nacional, amb l’objectiu de crear 
xarxes en tot l’estat espanyol entre les persones solidàries i les persones migrants 
amb les seues necessitats bàsiques no satisfetes.

La Compra Antiracista consisteix a crear un pont entre aquelles persones que per la 
seua condició d’irregularitat administrativa no poden suplir les seues necessitats bàsi-
ques en època de confinament i aquelles persones solidàries que estaven disposades 
a aportar recursos i temps per a fer arribar fins als domicilis les donacions.

La xarxa de la Compra Antiracista és 100% una iniciativa de xarxes socials, gestada a 
través d’Instagram. Per a assenyalar algun territori de gestació de la iniciativa podríem 
parlar de Barcelona, ja que els primers missatges provenien de joves retirats dels cen-
tres de menors per complir la majoria d’edat, qui no compten amb cap referent familiar 
en el context espanyol i es trobaven en condició de vulnerabilitat i marginalitat. Una 
vegada expandit el missatge per xarxes socials, La Compra Antiracista és a nivell na-
cional, es reben missatges de diferents comunitats, encara que les de major presència 
de la xarxa són Barcelona i Madrid, la primera comunitat és on major població irregular 
s’ha pogut beneficiar de La Compra Antiracista.

En octubre del 2020 s’havien aconseguit més de 1.500 donacions i crear una xarxa de 
voluntariat de 1.634 persones,recursos amb què s’han beneficiat més de 2.900 perso-
nes. En aquesta iniciativa no sols procurem que arriben aliments a aquelles persones 
que manifesten necessitar-los, sinó que tenim el principi de la compra digna, és a dir, 
indagar sobre què és el que necessita la família, com està composta la llar, perquè la 
idea és suplir realment la necessitat i no arribar amb ajudes que no dignifiquen a les 
persones i que desconeixen les seues condicions. Creiem que el menjar no ha de ser 
de ciutadans de primera i ciutadans de segona, que tots tenim dret a menjar en les 
millors condicions.

La nostra projecció en el mitjà termini és la conformació d’una associació i poder su-
perar les limitacions que implica actuar com a persones físiques, per a així aconseguir 
ampliar la cobertura de persones beneficiades i l’impacte que puguem aconseguir.

Olles Comunitàries de Temuco. En les veus de Pía Palma, Daniela Triviño i         
Daniel Sandoval com a gestors

Temuco és una ciutat xicoteta, d’aproximadament 282.000 habitants d’acord amb el 
cens del 2017, situada al centre sud de Xile. Per a contextualitzar-la, és important cen-
trar alguns elements en relació amb el territori on ens trobem, des del Sud de Xile, que 
no és Santiago, que és una altra realitat completament diferent, estem en una regió 
amb una diversitat cultural important, en convivència majoritària amb el Poble-Nació 
Maputxe, la major població indígena del país i que han de viure i creuar un sens nom-
bre de barreres i discriminacions entorn del seu origen.
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És una regió que està creuada pel retard i la pobresa multidimensional, amb una 
taxa d’analfabetisme bastant important i una de desocupació bastant complexa, a les 
quals se sumen la precarització laboral, la falta d’oportunitats d’ocupació i la migració 
camp-ciutat. Totes aquestes condicions s’han aguditzat en els temps del Covid-19, en 
addició a altres processos que viu el nostre país: durant el 2019 es va donar l’esclat 
social que ens està permetent com a poble viure l’esperança de tindre una nova Carta 
Fonamental. 

En aquest context les xarxes de suport i de cura, cobren una rellevància bastant consi-
derable, perquè aquestes xarxes comunitàries són l’alternativa per a la resistència i la 
seguretat alimentària. En aquesta pandèmia hem sigut testimonis d’un esclat solidari, 
que té a veure amb l’alimentació, un punt tan bàsic, que sembla difícil de creure des 
de les postures privilegiades que hi haja persones que no puguen resoldre, un punt 
mínim de l’existència com ho és menjar.

Sumat a totes aquestes condicions, hem d’assenyalar la deficient atenció de l’Estat, 
qui va posar bons a la disposició de la població, però no va aconseguir garantir que to-
tes les poblacions que els requerien pogueren accedir. Al país es van disposar moltes 
ajudes d’emergència que no van tindre la cobertura necessària i no es va aconseguir 
cobrir la necessitat bàsica d’alimentació; i, ací sorgeix la famosa i popular olla comuna.

Les olles comunes consisteixen a proveir-se l’alimentació de manera autogestionada, 
col•lectiva i comunitària. En paral•lel a les crisi sanitària, alimentària, econòmica i so-
cial que ha detonat la pandèmia; en la nostra societat es produeix també una rebel•lió 
entorn de l’accés de l’habitatge social, moltes famílies van eixir a prendre’s els terren-
ys; així en finalitzar el 2020 tenim en Temuco prop de 40 campaments i almenys 1.000 
famílies, amb 4 o 5 persones per família, per la qual cosa estem parlant d’una apro-
ximació de 5.000 persones que estan en una situació molt precària. És en aquests 
llocs on també s’han concentrat les olles comunes, la majoria d’aquestes liderades per 
dones, i generen una gestió des d’una radicalitat col•laborativa per a veure de quina 
manera arriben els aliments i les xarxes solidàries per a proveir-se. 

Les olles comunes aconsegueixen fer ús de les xarxes socials i eines digitals per a 
fer una organització i una gestió molt efectiva dels recursos, a més d’aconseguir una 
òptima cobertura. Aquestes olles comunes, malgrat tot l’impacte en el benestar social 
de les comunitats, no han tingut eco en les polítiques públiques, és a dir, no han sigut 
secundades de manera estatal, tot i que és una estratègia que es presenta a nivell 
nacional. 

Des d’aquestes iniciatives, una de les preocupacions que s’expressen és la concen-
tració de dones en les olles comunitàries com a responsables de la cura de les co-
munitats, és a dir, que des d’allí se sosté la segregació de funcions; els homes de la 
comunitat es responsabilitzen en menor implicació en el sosteniment de les olles. Des 
d’aquesta iniciativa s’expressa la necessitat de trencar des de tots els espais, fins i 
tot des de la resistència comunitària, amb aquests encasellaments de gènere perquè 
trauen principalment a algunes dones de les lluites estructurals, ja que han de donar 
resposta a les lluites assistencials.
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Mapa Solidari i Participatiu

És un mapa creat col•laborativament en el qual es visibilitza la ubicació de les olles 
comunes a la ciutat de Temuco. En cada punt es pot obtindre el contacte de la perso-
na que dirigeix l’olla comuna senyalitzada. En desembre del 2020, havien aconseguit 
més de 13.000 visites i havien aconseguit una senyalització de 70 punts encadastrats. 
El principal objectiu d’aquesta eina és democratitzar la informació, a més de contribuir 
a la gestió de les ajudes, és a dir que els recursos de benestar i el desencadenament 
col•laboratiu solidari queden més ben distribuïts i aconseguisquen impactar el 100% 
de les iniciatives.

L’interés per fer un mapa en el qual es poguera visibilitzar i organitzar la gestió de les 
olles comunitàries en Temuco, naix de dos fets: el primer és un mapatge realitzat en el 
2019, amb el qual es va pretendre fer un mapa en què es mostrara totes les parts del 
món des de les quals la ciutadania xilena resident en l’exterior donava suport a l’esclat 
social del país. El segon fet és la cartografia realitzada per un col•lectiu de la ciutat 
de Santiago, que van realitzar un cadastre de les olles comunitàries d’aquesta ciutat. 
També va ser una iniciativa per a descentralitzar la informació, és a dir, que també les 
regions mostraren la seua informació i les seues accions. 

Per a tancar voldríem exposar la nostra projecció al curt i mitjà termini, el nostre ob-
jectiu i voluntat està encaminat cap a una articulació social i política per a repensar 
com trencar amb l’assistencialisme, i amb el cobriment comunitari de la ineficiència de 
l’Estat per a complir amb les funcions i les necessitats socials. Si bé les iniciatives co-
munitàries tenen un afany per atendre unes mancances en comunitats específiques, 
aquestes en són presents més enllà de la pandèmia i els temps de confinament. Es re-
quereix de solucions estratègiques per a trencar amb les cadenes d’assistencialisme 
i que provoquen una espenta a l’Estat a generar polítiques de seguretat alimentària, 
incentivar l’agroecologia, cobrir la demanda de servei hídrics, etc. El desafiament és 
ordenar la informació i impactar en el govern local per a lluitar per la designació d’un 
pressupost, perquè el desgast dels qui secunden i els qui les gestionen és inevitable i 
l’Estat s’ha de responsabilitzar de les olles com una política pública comunitària.

3.3 Entreteixint reflexió d’experiències pedagògiques i comuni-
tàries Nord – Sud                                                     

Els camins d’esperança de les dones tant en el nord com en el sud es tixen des del 
desig personal per la transformació i la resistència, però aquest sentir personal ha 
d’adquirir un sentit comunitari i col•lectiu per a consolidar-se com una estratègia d’in-
cidència pedagògica i comunitària.

En les experiències compartides, s’albira com la consciència de les dones per resis-
tir i existir des de la cura en el centre és una pràctica poderosa que sosté la vida en 
contextos d’adversitat i sota situacions extremes, com ho és una situació de pandèmia 
mundial, però també, en condicions de marginalitat causades pel desplaçament, la 
migració i el no reconeixement en igualtat.

Així mateix, des de totes les veus alçades en aquest intercanvi d’experiències s’evi-
dencia com el rol de les dones és fonamental per a la cura de la vida, sense amb això 
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desconéixer o no denunciar que aquesta recàrrega de la cura de la vida en les dones 
és una conseqüència de l’ordre patriarcal en el qual s’han estructurat les diferents so-
cietats, que centren les gestions estatals en la cura d’uns pocs o simplement delega 
l’autogestió ciutadana de la cura per no tractar-se d’un tema central en les agendes 
polítiques.

En aquests diàlegs Sud-Nord, s’evidencia com les realitats que habiten els territoris 
són heterogènies i diverses, fet que demostra que la geografia no és determinant de 
les realitats i condicions de vida de les poblacions, si bé des del Nord existeixen unes 
garanties governamentals i estatals de benestar diferents a les que es presenten en 
el sud geogràfic, és de ressaltar que la categorització de la vida humana és una es-
tratègia mundial que determina una ciutadania de primera que compta amb majors 
garanties dels seus drets i una ciutadania de segona que es precaritza.

Pel que fa a aquesta ciutadania de segona, cal ressaltar que totes les veus que van 
participar en aquests diàlegs coincideixen que la marca cultural i «racial» és deter-
minant en aquesta categorització, per tant, aquestes experiències confirmen que els 
sistemes polítics i governamentals se sostenen en pràctiques racistes.

Des de Colòmbia, el context en què impacten les iniciatives exposades és de població 
marginalitzada i afectada pel conflicte armat, és una població predominantment afro. 
Així mateix, des de Xile es va enunciar que una de les principals característiques de la 
població de Temuco és la seua multiculturalitat perquè té un alt número de comunitat 
indígena Maputxe. Per la seua part, des del nord, es va compartir que els factors de 
marginalitat de les poblacions amb les quals caminen l’esperança són fonamental-
ment la cultura gitana o la procedència estrangera al territori espanyol.

Açò que exposem és una invitació a reflexionar sobre la no coincidència que el factor 
«racial» siga un determinant per a la categorització humana, que no tinga fronteres 
per a la segregació d’unes vides més valuoses que unes altres i que les resistències 
es tixen en contextos tan similars. Aquests camins d’esperança des de les dones són 
camins també des del poble afro a Colòmbia, de la població-nació Maputxe a Xile, dels 
migrants i del poble gitano a Espanya.
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4.  Entreteixint camins d’esperança en 
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4. Entreteixint camins d’esperança en temps de     
pandèmia

4.1 Violències del racisme institucional aguditzades                                                                                                                                      
Edith Espínola, Safia El Aaddam y Enoemia Díaz Martínez       

#RegularizaciónYa en la veu d’Edith Espínola com a portaveu

Vam nàixer com una campanya, capdavanteres per una etiqueta #RegularizaciónYa 
on vam articular-nos els col•lectius i persones que lluiten pels drets de la població mi-
grant i posteriorment, vam construir una xarxa. El moviment naix en ple estat d’alarma, 
al març 2020.

La regularització ha sigut una sol•licitud que es treballa des de tots els moviments 
migrants i antiracistes, però aquest requeriment va explotar quan vèiem que els drets 
de les persones començaren a ser tallats, hi havia una població que patirà més que la 
resta perquè l’Estat és racista: les persones indocumentades. Diferents col•lectius van 
iniciar converses i accions per a crear els seus documents de peticions de regularitza-
ció; ens vam adonar que, de manera desarticulada i amb accions aïllades, no anàvem 
a obtindre el que estàvem buscant, la regularització.

És davant aquesta necessitat imminent d’articulació que decidim ajuntar-nos, ja que 
teníem un objectiu comú, sent el més important d’aquesta unió el fet que va sostindre 
la veu de les persones migrants, és a dir, no necessitem que parlen per nosaltres, ja 
que estem absolutament capacitades per a defensar-nos i tenim persones que posen 
el cos i els seus papers administratius per a acompanyar-nos davant de la policia sen-
se por.

Aquesta xarxa es va construir a partir de moltes trobades telemàtiques, per a confluir 
des de les nostres idees i crear una primera carta oberta al Govern, que va eixir el 13 
d’abril del 2020, en la qual exposàvem que la regularització àmplia, permanent i sense 
condicions; havia de ser una de les primeres polítiques que havia de crear el Govern 
perquè aquell eslògan de: «No deixar a ningú arrere» fora vertader. 

El moviment #RegularizaciónYa continua treballant: no parem amb la primera carta al 
Govern; quan vam veure que no ens van respondre, continuem espentant, continuem 
insistint, tenim una pàgina web on tenim disponibles tots els documents que hem anat 
treballant perquè #RegularizaciónYa, no és només eixir al carrer a exigir el meu dret 
de reconeixement ciutadà, és un moviment d’incidència política amb propostes efecti-
ves i factibles que el Govern pot realitzar.

És per la nostra lluita constant i permanent que arribem a reunir-nos amb els partits 
polítics; així hem tingut converses amb 8 partits, perquè són ells els responsables de 
crear les polítiques de canvi. Tal és així, que a través d’aquest treball conjunt en xarxa 
amb la Coordinadora Obrim Fronteres i #RegularizaciónYa; creem la PNL que conté 
13 mesures.
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Aquestes 13 mesures van ser rebutjades pel Govern espanyol al setembre del 2020, 
acció que suposa un tancament històric de les converses amb el moviment migrant; 
però això, no tanca el treball que fem des del moviment. Com tampoc opaca les veus 
dels aliats polítics que sostenen les nostres banderes, com ho és la diputada Dantas 
o el ministre Iglesias, persones que des dels seus quefers polítics i des de les seues 
veus mantenen les nostres exigències i recorden la nostra agenda com un afer pen-
dent de l’Estat espanyol.

A novembre del 2020, la política de «No deixar a ningú arrere» no ha sigut complida, 
perquè tenim evidència de 600 mil persones, i fins i tot més, que van ser excloses i 
continuen sent excloses, on les polítiques que es van establir per a ajudar a la po-
blació que està precaritzada amb necessitats mai han arribat a la població migrant 
indocumentada. 

Continuem treballant perquè l’ingrés mínim vital arribe a la població migrant, fins i 
tot tenim casos de població que ja tenia la targeta de residència, però com no tenien 
l’antiguitat d’un any, igualment els va ser negat l’accés a les ajudes. Totes aquestes 
polítiques de benestar i protecció durant l’estat d’emergència, que són bones en gran 
manera, no estan arribant a la població que ha sigut vulnerada i espentada a la pre-
carietat. En referir-nos a població migrant, estem parlant també de persones que han 
sol•licitat asil, persones que estan refugiades, menors no acompanyats, dones vícti-
mes de violència, persones dissident sexuals, de xiquets, xiquetes, ancians, ancianes.

L’objectiu de #RegularizaciónYa és més ampli que l’obtenció de la targeta de resi-
dència, perquè la vida d’una persona migrant no acaba en la primera targeta, llasti-
mosament aquesta residència l’única cosa que fa és donar-te un any per a transitar 
tranquil•lament pel carrer. A Espanya, en aquest moment hi ha munts de persones 
que tenen la targeta ja vençuda, i que no tenen seguretat de poder renovar-la, pel 
fet que es troben desocupades, i a pesar que en l’estat d’alarma s’ha previst que les 
targetes vençudes tinguen vigència fins a desembre del 2020; no s’han considerat les 
conseqüències del segon pic de la pandèmia, amb un nou confinament i tancaments 
de fronteres. No s’han previst alternatives per als qui continuen sense treball i queden 
exposades a recaure en una irregularitat sobrevinguda per aquestes polítiques que 
espenten a l’exclusió.

#RegularizaciónYa és una lluita per la justícia social, a partir de la qual es propen-
disca per l’erradicació de totes les mesures racistes que ens afecten com a població 
migrant, com ho són els CETIs o els CIEs, la prova òssia als menors no acompanyats 
per a determinar l’edat, el permís de residència i no de treball per a menors que ixen 
dels centres amb la majoria d’edat, situació que els condueix a condicions de margi-
nalització i precarització laboral. 

Des del moviment considerem necessari el reconeixement institucional de la realitat 
poblacional del país, Espanya és multicultural, no obstant això, en els sistemes mè-
dics no es compta amb un servei de traducció que possibilite l’adequat accés al servei, 
i fins i tot, es té documentat el cas de la defunció d’una persona que requeria servei 
sanitari d’urgència i tot i que es va comunicar al centre mèdic no va ser atesa perquè 
la persona que va contestar la crida no va poder entendre-la. El cas sanitari és només 
per citar un exemple institucional, però aquesta condició aplica a tots els nivells i sec-
tors.
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És per tot l’exposat i més encara per tot el viscut, que fem una crida a tota la població 
en general, i específicament a la població migrant per a sostindre els llaços d’espe-
rança i acompanyar la lluita de #RegularizaciónYa, que no és només una lluita dels qui 
en aquest moment pateixen la irregularitat administrativa o qualsevol altre dels abusos 
a què ens trobem exposats per la nostra condició de migrants, sinó que ha de ser una 
demanda de tota la ciutadania, és una crida a la igualtat, a reconéixer-nos com a ciu-
tadanes i ciutadans en igualtat de drets i desestabilitzar les estructures de racisme i 
desigualtat sobre les quals vivim.

Cal teixir-nos en xarxa, des dels respectes, entre els quals treballem pels drets hu-
mans, tots estem cridats a defensar els drets humans, #RegularizaciónYa no va de 
caritat, va de justícia social.

Per tot l’anterior, la campanya #RegularizaciónYa s’empara en el marc normatiu per-
què al•ludim a la situació d’emergència per a sol•licitar-li al Govern que complisca el 
seu mandat de no deixar a cap persona exclosa de l’estat de benestar i empitjorar els 
efectes de la pandèmia. En el Decret 557 del 2011 els articles 127, 128, 192 i 193, 
parlen específicament dels menors no acompanyats, polítiques que no es compleixen 
i que han de ser ajustades. En aquest decret s’assenyala que, en cas d’interés públic 
o seguretat nacional que justifique la necessitat, és possible autoritzar la seua resi-
dència a Espanya.

Davant d’una situació de pandèmia mundial, podríem acollir-nos al principi de segure-
tat nacional, ja que és una necessitat prioritària garantir la protecció sanitària a tota la 
població per a així disminuir els riscos de contagi. No es pot considerar segur, exclou-
re a un grup de persones, en aquest cas aquelles sense regularització administrativa, 
de tota mena de suports, subsidis o mesures de seguretat perquè puguen protegir-se 
en un estat d’alarma. 

Aquestes condiciones l’única cosa que accentuen és la segregació de ciutadania de 
primera i de segona que és la que no compta amb cap mena de garantia vital. És 
d’anotar que el mateix dia que es va bloquejar la PNL, es van reobrir els CIEs i es van 
empitjorar les mesures policials contra la població migrant, com les parades de perfils 
racials. Malgrat la protecció que va brindar la sentència del passat 8 d’octubre, en la 
qual es disposa que queden prohibides les devolucions de persones als seus llocs 
d’origen, sabem que aquesta mesura no s’està complint i que està practica és habitual 
en el territori espanyol. 

En termes econòmics, la regularització de més de 600 mil persones a Espanya li ator-
garia 1.500 milions d’euros anuals, però no volem ser instrumentalitzats, no volem que 
se seguisca el model italià que va dur a terme la regularització per sectors, perquè 
nosaltres no som mà d’obra barata, som persones que tenim somnis, que hem portat 
amb nosaltres no solament la nostra força de treball, tenim sabers, coneixements, 
som professionals, tenim personal sanitari, advocats, metges. Existeix l’evidència que 
el 34% de la població migrant té estudis especialitzats, però que per les lleis que obs-
taculitzen l’homologació dels títols, no es poden integrar en el mercat laboral en el ni-
vell en què haurien d’estar. És per tot l’exposat que la nostra lluita no ha acabat perquè 
la regularització és un dret humà i ha de ser permanent i sense condicions.
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Votar és un dret en la veu de Safia El Aaddam com a fundadora

La campanya Votar és un Dret naix del meu sentir personal, de la negació del dret del 
vot tot i que he nascut i habitat en territori espanyol. Complisc amb els requisits legals 
per a ser espanyola, però m’he negat a presentar els exàmens que m’exigeix la Llei 
per a comprovar com d’espanyola soc. Els rebutge com un manifest de la meua dis-
conformitat amb aquesta mesura racista que discrimina als qui no han tingut accés a 
l’educació i als qui han fugit dels seus països, en els quals patien la violència o no hi 
havia possibilitat d’educació.

En 2019 decidisc compartir la meua història com a filla de migrants, que m’he negat 
als exàmens de nacionalitat i que tinc desig de votar i participar en les decisions políti-
ques del país en el qual he nascut i viscut tota la meua vida, davant d’aquest testimo-
niatge em trobe amb moltes altres persones que es troben en situacions similars, és 
a dir, no compten amb el reconeixement com a espanyols i volen exercir el seu dret al 
vot. És increïble que en ple segle XXI tinguem negat un dret tan fonamental com el vot.

Amb la campanya Votar és un Dret, ens trobem amb persones espanyoles que han 
optat per l’abstencionisme i decideixen donar el vot a la població migrant i descen-
dents de migrants, si bé reconeixem que aquesta no és una mesura per a combatre 
el racisme i la discriminació a la qual estem sotmesos, entenem que és només una 
mesura conjuntural, és important rescatar aquesta acció des del seu sentit polític, ja 
que pressiona al Govern, denúncia la discriminació i la privatització de drets. 

Així aconseguim la participació de 50 entitats i 330 persones, en el manifest i la con-
centració que vam fer a Barcelona, demanàvem el dret al vot de totes les persones 
que resideixen a Espanya, perquè si una població compleix amb totes les seues obli-
gacions, quina és la raó per a negar el dret a vot i a triar les polítiques públiques del 
país en el qual resideixes? 

Les persones migrants no som turistes, no estem de pas en aquest territori, sinó que 
habitem aquest país de manera permanent i indefinida i totes les persones hauríem de 
poder votar en les eleccions municipals i en les generals. Per al cas de les primeres 
només poden votar algunes persones d’altres nacionalitats i el que reclamem és el vot 
de totes les persones sense importar la seua nacionalitat. Al mateix temps demanem 
en el manifest l’agilització dels tràmits de nacionalitat i la informatització de la informa-
ció. 

Amb aquesta campanya trobem testimoniatges de persones que portaven fins a 4 
anys esperant la resposta de la sol•licitud de nacionalitat i encara pitjor, es presenten 
molts casos en els quals ni tan sols se’ls havia assignat un número d’expedient i en 
el moment de comunicar-se per a consultar l’estat de la sol•licitud la resposta era que 
no es trobava informatitzat. No és possible, que tots els tràmits estiguen informatitzats 
però el de la nacionalitat espanyola no ho estiga. 

També sol•licitem la revocació dels exàmens aprovatoris d’espanyolitat de la Llei, i una 
obtenció directa de la nacionalitat per a les persones nascudes en territori espanyol i la 
reducció del temps al qual s’ha de sotmetre una persona per a obtindre una naciona-
litat. Si establim una mitjana, amb tot el procés al qual s’ha de sotmetre una persona 
migrant a Espanya, ha d’habitar 10 anys en aquest país abans de tindre dret a sol•lici-
tar la nacionalitat; per això una altra de les peticions és la reducció d’aquest temps que 
és excessivament llarg i vulnera els drets, és una reglamentació absolutament racista.
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La campanya es va fer viral a través de xarxes socials en l’àmbit nacional, no obstant 
això, no hem percebut cap canvi o incidència per part del Govern; doncs bé sabem 
que no hi ha gens d’interés estatal per canviar les condicions de la població migrant. 
Podríem reconéixer que hi ha hagut casos en els quals es van accelerar els tràmits 
de la nacionalitat, no obstant això, el racisme institucional està plagat de paranys, 
una vegada realitzats els tràmits de sol•licitud i obtenció, llavors, es retarda la jura o 
t’informen que no hi ha cites en el registre civil per a anar a jurar la nacionalitat, i s’ha 
d’esperar fins i tot un any.

Tota la campanya anterior està centrada en persones que es troben regularitzades i 
s’han d’enfrontar al racisme en la seua última escala per a accedir a l’estatus de ciuta-
danes espanyoles, i també de totes aquelles que ostenten el permís de residència i no 
poden accedir al dret al vot. No obstant això, hi ha els qui s’han d’enfrontar al racisme 
institucional des d’unes condicions de major vulnerabilitat, persones que no es troben 
regularitzades i iniciaran el procés en l’Oficina d’Estrangeria. 

Les cites d’estrangeria des de finals del 2019 es troben bloquejades, la pàgina estava 
col•lapsada les 24 hores del dia, és una situació bastant difícil de comprendre, perquè 
si es revisa la pàgina per a consulta amb DNI sempre hi ha disposició, no obstant això 
, per a consulta de NIE, no hi ha accés ni per a renovació, sol•licitud o qualsevol trà-
mit d’estrangeria. Els efectes d’aquest bloqueig són molt greus: pèrdua d’ocupacions, 
major població en situació irregular, obstrucció per a la mobilització, per a l’accés a 
l’estudi, bloqueig dels comptes bancaris i fins i tot persones sense atenció sanitària.

Amb tots aquests bloquejos es fa un negoci, a causa de l’exclusivitat de la informació, 
ja que hi ha persones que tenen la possibilitat de vendre cites en estrangeria en un 
mercat molt fàcil i obert com ho són les xarxes socials, sense cap mena de regulació o 
sanció d’aquesta pràctica. Podríem enunciar que aquests venedors són gent que té la 
disponibilitat per a estar 24 hores en la pàgina després d’una cita, però també es tracta 
de persones que tenen informació que es filtra des del funcionariat de les comissàries, 
que comuniquen les hores en les quals es poden accedir a les cites; aquest es con-
verteix en un mecanisme addicional de marginalització ja que hi ha població que no 
compta amb la disponibilitat per a pagar per una cita. 

Davant tota aquesta problemàtica llancem la campanya #Et cedisc una Cita, que reu-
neix una mitjana de 170 persones voluntàries que s’alternen per a sol•licitar una cita 
en estrangeria per als qui la necessiten, des de gener a març del 2020 aconseguim 
417 cites, no és fàcil perquè els torns han de ser rotatius les 24 hores del dia, però vam 
tindre una demanda de mil persones inscrites.

Amb l’arribada de la pandèmia, quan es decreta l’estat d’alarma al març es reprogra-
men les cites prèviament donades, una vegada prolongat l’estat d’emergència aques-
tes cites es cancel•len definitivament sense cap alternativa, tot i que es coneix la pro-
blemàtica que hi ha, i totes les dificultats a les quals s’han d’enfrontar els sol•licitants 
de les cites.

En els temps de pandèmia s’ha mobilitzat de manera massiva la solidaritat, però de 
l’altre costat s’han aguditzat les condicions de precarietat i, pel que fa al racisme ins-
titucional, s’ha incrementat desconeixent que l’accés a tràmits administratius pressu-
posa la negació de les ajudes i l’accés als serveis socials. Aquestes negacions no sols 
afecten el benestar i vulneren la població sinó que els porta a unes condicions indig-
nes d’existència, en temps de pandèmia se’ls neguen els drets mínims vitals. Davant 
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de tots aquests inconvenients es fa pertinent i necessari que s’escolte i atenga les pe-
ticions del moviment migrant, en general a través de les diferents xarxes i campanyes.

Associació Reviure – Víctimes del conflicte armat colombià a Espanya en la veu 
d’Enoemia Díaz Martínez com a presidenta

És una associació que naix amb l’objectiu d’atendre la població que ve desplaçada 
de Colòmbia a causa del conflicte intern armat i s’interessen per situacions comunes 
d’experiència i vivència, amb la idea d’ajuntar els seus interessos i treballar de manera 
associativa per a lluitar pels seus interessos com a població desplaçada. A causa del 
llarg conflicte intern armat colombià, hi ha dades de 478 mil persones colombianes 
en el món amb l’estatus de refugiada o asilada, o en tràmit: es fa referència a xifres 
mundials, perquè es visualitze la situació del país i d’aquelles persones que són tretes 
i han d’entrar en dinàmiques molt complexes de discriminació i racisme, per a poder 
viure en unes condicions dignes de vida.

Entre el 2013 i el 2020 les sol•licituds de població refugiada a Espanya ascendeixen 
a més de 53 mil persones, i només en el període entre 2019 i 2020 es van presentar 
més de 12 mil sol•licituds de protecció internacional i asil, una vegada signats els 
acords de pau, xifres bastants alarmants. Amb tot aquest panorama les denegacions 
han sigut massa altes i, sense atendre ni entendre el context de partida de la població 
sol•licitant, tenim un report de denegació sobre el 98% de les sol•licituds presentades.

Cal recordar que Espanya compta amb l’argument que la Unió Europea reconeix a 
Colòmbia com un país segur a partir de la signatura dels acords de pau, per la qual 
cosa ens quedem sense mecanismes per a imputar aquestes decisions que atempten 
contra la població desplaçada. Només queda una via que és l’arrelament social, per al 
qual les persones han de suportar 3 anys en situació administrativa irregular.

Reviure és una de les associacions que té a València moltíssimes persones amb ne-
cessitat d’ajuda i assessorament, moltes d’aquestes persones amb tota la seua famí-
lia, menors a càrrec i persones majors. Durant la pandèmia, a més de ser més com-
plex el tema de les cites d’estrangeria com es va comentar en l’experiència anterior, 
també es va dificultar les cites per al procés d’empadronament, la qual cosa era una 
trava perquè, encara que no ho havien de demanar, les persones havien de complir 
amb aquest requisit. Aquesta és una situació contradictòria, les persones que sol•lici-
ten asil es troben en una condició en la qual requereixen la protecció de l’Estat i aquest 
posa obstacles que impossibiliten l’accés als serveis estatals. 

La pandèmia va portar incertesa, no hi havia cap claredat sobre el control dels pro-
cessos administratius, en concret els que afecten la població sol•licitant d’asil o refugi, 
com a mesura contingent es van ampliar els permisos de residència per 7 mesos, en-
cara que es continuava amb la incertesa d’aconseguir una ocupació que atorgara les 
condicions d’accés a la renovació del permís pròxim al seu venciment.

Totes aquestes condicions d’inaccessibilitat i restriccions no sols generen efectes en 
les condicions econòmiques de vida de la població, sinó que les afectacions emocio-
nals són bastant importants, perquè les persones es traslladen cap a aquest país amb 
una història marcada de desplaçament i desarrelament i arriben a habitar un territori 
que no els acull, sinó que els precaritza i els expulsa de les seues condicions de be-
nestar.
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Els processos migratoris són molt complexos en totes les instàncies, i es tornen enca-
ra més complexos per la desesperança de saber que no hi ha un procés humanitari en 
els llocs d’arribada on has de començar tota una travessia administrativa. Per al cas 
en particular de les persones en sol•licitud d’asil o refugi, se’ls sol•licita narrar els fets 
que van ocasionar el desplaçament al país d’arribada. Per a aquest tràmit no es té cap 
mena de consideració de la condició de víctimes de les persones, que es veuen sot-
meses a processos de revictimització perquè no es fan acompanyaments pertinents 
que protegisquen i cuiden el benestar emocional. Al país receptor sol troben una ins-
trumentalització dels fets viscuts.

Des de Reviure tenim l’interés de donar un acompanyament humà que propendisca 
per mantindre l’equilibri d’aquestes persones que arriben, que nosaltres com a colom-
bianes entenem els seus moments de crisi i podem reconduir-los i servir de suport per 
a afrontar les violències institucionals a què s’han d’enfrontar en els tràmits adminis-
tratius per a lluitar per una regularització.

A Espanya els processos d’acolliment van col•lapsar, i no sols des del nivell governa-
mental sinó des de les xarxes associatives, entitats com Creu Roja i altres que brinden 
ajuda i protecció a les persones sol•licitants d’acolliment, estaven en el límit de la seua 
capacitat. Aquesta situació empitjora les condicions de la població perquè es queden 
en condició de desemparament. Una resposta a aquest fet han sigut les xarxes veï-
nals en les quals s’acull de manera informal i es brinda suport des de la solidaritat i des 
de les associacions com Reviure.

Quant al pacte europeu d’asil, la seua renovació era una esperança per a la població 
migrant, perquè es tenien les expectatives posades en les noves consideracions que 
pogueren contemplar-se. Però en el 2020, quan es va donar a conéixer el nou pacte 
europeu, ha sigut molt decebedor per als processos d’asil i protecció internacional per-
què en les actuacions que s’estableixen, veiem que les oportunitats perquè hi haja un 
marc esperançador es difuminen en gran manera per les claus que ells refereixen en 
el document; per exemple, el tema del retorn, el procediment accelerat que es pretén 
tindre en la frontera. He conegut casos de persones que han estat en l’aeroport: són 
sol•licitants en el moment que ingressen a l’aeroport i en molts casos es queden tirats 
allí esperant una resposta, en condicions absolutament precàries.

Els interessos del Govern es veuen reflectits en les propostes d’inversió en què apos-
ten, com ho és l’enfortiment de les forces repressives i vigilants en els espais de fron-
tera per a controlar l’accés de migrants a territori espanyol i fer més complex el procés 
d’ingrés per als qui emprenen una fugida dels seus països, com ho és el cas de les 
persones que arriben a la recerca d’asil i refugi.

Dit tot això, per a tancar voldria deixar exposada la meua postura respecte al nou 
pacte d’asil de la Unió Europea : no suposa un canvi real, sinó que accentua més les 
pràctiques racistes i discriminatòries que s’han sostingut fins hui, les alternatives que 
proposen respecte a la inversió de la cooperació al desenvolupament, entre d’altres, 
és més del mateix i no hi ha canvis estructurals. La proposta hauria de ser uns marcs 
normatius més humans, no perdre de vista que la regulació ha d’estar al servei de la 
humanitat i no com està sent usada, com un mecanisme de repressió, opressió i dis-
criminació.
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4.2 Camins oberts en el sector agrícola i de la llar i les cures.                                                                         
María Teodocia Juncay, María Concepción Mendoza, Fatna Merzou-
ri i Nadia Azougagh

En aquest capítol es parla, en forma de diàleg entre quatre dones, sobre l’impacte que 
ha tingut la pandèmia de la covid-19 en els sectors laborals de les cures i l’agrícola; ja 
precaritzats prèviament, i més concretament ens centrarem en la situació de vulnera-
bilitat que viu la població migrant en aquests dos sectors. A més, reflexionarem sobre 
les oportunitats, xarxes i camins que s’han creat amb la pandèmia. És d’exaltar que 
tres veus s’erigeixen des de l’experiència encarnada de pertànyer a aquests sectors 
laborals i que una de les dones participa com a traductora i activista pel treball agrícola 
digne.

Narratives de les dones que cuiden

María Teodocia Juncay alça la seua veu des de Bilbao

Soc d’origen equatoriana, porte 21 anys caminant la migració, dels quals 14 anys he 
estat en règim d’interna, cobrint la labor de les cures en persones en situació de de-
pendència en el territori espanyol.

La precarietat laboral és una situació que patim totes les i els treballadors de la llar i 
les cures; que afecta milions de persones en tot el planeta, especialment  les dones i 
els homes migrants. 

Unes de les coses que més precaritzen són els nostres contractes, ja que no co-
rresponen a la realitat de les labors que realitzem. Comencem per les jornades, que 
sempre són més extenses al descrit en el paper, i això que és un privilegi en aquests 
treballs, comptar amb un contracte, fins i tot en les condicions de no realitat que ja 
hem apuntat; ja que en la majoria dels casos el treball s’exerceix des de la informalitat 
i sense cap garantia laboral.

Així mateix, les cuidadores vivim la desigualtat laboral i el racisme, perquè hi ha di-
ferència salarial entre dues persones que fan el mateix treball, però tenen una proce-
dència diferent. En aquests ambients laborals es posa en joc la salut de les cuidado-
res, ja que es manca de protecció física. Les cases i domicilis no són llocs segurs per a 
les treballadores; sobretot per a aquelles que recentment han arribat al país i es troben 
en situació administrativa irregular, que són les més vulnerables a trobar violència i 
amb major desemparament institucional. Per a referir-nos a violència, voldria que la 
comprenguérem com tots aquells actes que vulneren la nostra seguretat i estabilitat 
física, psicològica, social i econòmica.

També cal recalcar que, en la majoria dels casos, les dones migrades provenim de paï-
sos en els quals hi ha una alta acceptació dels entorns violents, altament emmarcats 
en els privilegis masculins i una clara subordinació de la dona; per l’anterior, tenim un 
major risc de continuar submergides en aquestes cadenes de violència naturalitzades.

No obstant això, la nostra millor manera de donar resposta i contrarestar aquestes 
situacions, és la creació de xarxes que ens permeten lluitar juntes per a sanar les nos-
tres ferides i previndre el sotmetiment en entorns de reproducció de la violència cap a 
dones migrants. A més de reconstruir-nos com a dones lliures, fortes i segures, per a 
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plantar-li cara al patriarcat sexista i racista, i estar segures de tots els nostres drets i 
obligacions. Continuarem lluitant per les nostres filles, mares, netes i àvies i per qui ja 
no està, perquè ens van deixar les seues marques en el camí.

És d’anotar que el fet de no reconéixer el valor del treball que s’està realitzant amb 
persones majors en situació de dependència ja és una vulneració de drets, és un 
assenyalament de les dones migrants com a éssers inferiors i no qualificades, és per 
això que, com una estratègia de resposta, estem treballant per a la qualificació socio-
sanitària d’atenció a la dependència en els domicilis i institucions.

És el meu desig exposar que tota denúncia és una crida a la resistència i, per tant, 
a organitzar-nos. Si bé entenem que les condicions geogràfiques i per raons pròpies 
dels horaris dels nostres treballs, la trobada física és molt complexa, fem una crida 
doncs a teleorganitzar-nos; perquè tenim una agenda comuna per la qual hem de llui-
tar i només la solidaritat de la nostra germanor podrà trencar amb la violència a què 
estem exposades com a dones migrants ocupades de les labors de cura.

Fer comuns i col•lectius els crits. Cooperativa Serveis Integrals de Nova Assis-
tencia SINA – Experiència col•lectiva des d’Extremadura

El nostre primer objectiu és lluitar per l’apoderament individual, perquè aquest ens 
possibilitarà un procés d’apoderament col•lectiu; amb això no s’assenyala cap figura 
d’infantilització de les treballadores de la llar, per contra, en reconeixement de les 
nostres agències i capacitats personals, estem convençudes que el primer pas és 
l’apoderament individual.

El missatge del col•lectiu ve del desig de les dones migrades d’eixir de l’exclusivitat 
de l’ús de la llar, els nostres cossos estan patint les conseqüències d’una injustícia, no 
es reconeix en el treball de les cures que portem, en la majoria, dones migrades. El 
nostre cos es desgasta, són treballs molt difícils i de molta exigència física.

D’altra banda, és d’assenyalar que no tots els ocupadors i ocupadores exerceixen un 
paper abusiu; per exemple, en la meua experiència última vaig tindre ocupadors que 
fins i tot em van donar suport amb la iniciativa de la Cooperativa i van impulsar els 
meus desitjos de convertir-me en autònoma.

Abans del 2018, ens ajuntem com 10 dones migrades de diferents països per a for-
mar una Cooperativa; hem de ser conscients que, per a emprendre, per a tindre un 
projecte propi es requereix tindre un capital o fons que puga sostindre la nostra idea; 
una base econòmica sòlida. El nostre primer projecte no comptava amb aquest fons 
econòmic i aquest va ser el primer repte al qual vam haver de fer front, una de les 
solucions va ser recórrer a un préstec bancari, que havíem de pagar amb interessos. 
El nostre objectiu com a Cooperativa era poder oferir de manera autònoma els serveis 
de cura, però comptant amb una organització de base que ens possibilitara fer les 
exigències de drets laborals mínims, no obstant això, sí se’ns pagava el salari inter-
professional mínim, encara que amb aquest havíem de pagar els interessos del banc, 
perquè estàvem en la mateixa condició de no garantia efectiva del salari mínim legal.

SINA- Serveis Integrals de Nova Assistència és una societat que fonc en resposta a 
la meua necessitat de fer-me autònoma i garantir la dignificació del treball de les cu-
res. El primer objectiu és anomenar els treballs pels seus propis noms. Com a dones 
migrants a cura de persones en dependència exercim treballs sociosanitaris, és a dir, 
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els mateixos que exerceixen les treballadores de les residències i centres de dia, la 
diferència radica en les condicions d’ocupabilitat que redueixen els contractes a tre-
balls de la llar.

Durant la pandèmia, SINA no s’ha vist afectada en gran manera ja que les persones 
que contacten amb nosaltres són gents que valoren el nostre treball i la seua qua-
litat, el nostre major repte en aquest moment és la competència amb les empreses 
«titànic», que ofereixen serveis de cura des d’un sistema precari, és a dir, que la 
precarització no l’exerceix l’ocupador sinó l’empresa que les contracta i terciaritza els 
seus serveis, ja que exerceix com a intermediari. A diferència d’aquestes  empreses, 
l’objectiu de SINA no és lucrar-se per una funció d’intermediària, sinó vetlar pels drets 
i seguretat de les treballadores de les cures, així com de les persones majors que re-
quereixen uns serveis de qualitat.

María Concepción (Cony) Mendoza alça la seua veu des de Mèrida 

En la meua experiència, porte 7 anys exercint com a professional de les cures i en-
cara patisc les àmplies jornades laborals que fins i tot m’impedeixen donar l’atenció 
o el temps que requereix la meua família, sumat al desemparament sanitari per la no 
afiliació a la seguretat social. 

Els treballs de cures s’exerceixen majoritàriament sense contracte i, per la condició 
d’irregularitat administrativa, s’accepten salaris molt baixos, perquè la majoria no es 
troben en els termes estipulats per llei. No sols se’ns vulnera en termes salarials, sa-
nitaris sinó en termes vitals, ni tan sols tenim dret a descans durant els caps de set-
mana, per als qui treballen des de la modalitat d’internes ni tan sols tenen dret a tindre 
establida una jornada laboral, per contra, no se’ls contracta per a una labor sinó se’ls 
contracta la vida sencera.

És evident que, malgrat la marcada organització que hem aconseguit com a dones 
migrants en el territori espanyol, malgrat la lluita per la millora de les nostres condi-
cions de treball, de salut, de condicions de vida dignes, els assoliments no han sigut 
els esperats. 

Per a mi, és important ressaltar que, no sols realitzem les labors de cura com una la-
bor de mera remuneració, el nostre treball té un alta càrrega emocional i sentimental; 
nosaltres com a professionals de la cura entenem i ressaltem la importància de la vida, 
i especialment, la de les persones majors que estan en un moment de rebre la cura 
merescuda per al sosteniment de les seues vides.

Per tant, si nosaltres sostenim una labor tan important com és la cura de les persones 
majors, en suport a tota la societat en general, no és just que hi haja tan poc reco-
neixement social d’aquest treball. No sols es busca reconeixement econòmic, sinó 
que ha d’estar acompanyat d’un reconeixement humà. 

El nostre objectiu d’organitzar-nos és alçar la nostra veu, que el treball de les cures 
siga dignificat amb les condicions mínimes de remuneració, descans i accés al siste-
ma de seguretat social; trencar amb totes les cadenes de precarització. També resulta 
important diferenciar el treball de cura domèstica, és a dir, aquell que està centrat en 
les labors de sosteniment d’una casa; d’aquell que està centrat en la cura d’una per-
sona en situació de dependència. En la majoria de les situacions, el treball de cura a 
una persona en situació de dependència va lligat a labors de la llar, per tant, els qui 
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exercim aquests treballs tenim doble càrrega laboral i jornades molt més extenses.

El desemparament amb els treballs de cura és total, per a assenyalar la meua expe-
riència personal i familiar, la meua mare va ser treballadora de les cures durant tota la 
seua vida i va arribar als seus anys majors sense accés a pensió i cap contraprestació 
per tots els anys treballats. En el meu cas vaig treballar durant 7 anys, fins que vaig 
tindre una baixa de salut per afectacions en la meua columna i en un braç, una vegada 
vaig intentar reintegrar-me al treball vaig ser acomiadada sense cap indemnització i 
sense accés a l’atur. 

Tot i que no fem un treball qualsevol, el mínim que demanem és un contracte amb les 
condicions mínimes legals, sense considerar tot el nostre lliurament vital i sentimental 
que implica aquest treball. No estem sol•licitant res al que no tinguem dret, és el mínim 
com a remuneració del nostre treball.

Garantir unes condicions de treball idònies i legals per a les professionals de les cures 
és també garantir una millor disposició per a exercir la feina de casa en les llars. L’or-
ganització de les treballadores de la cura és un repte contra la por i la vulnerabilitat, no 
podem oblidar que es tracta de població en les menors condicions i garanties institu-
cionals i administratives; moltes de les dones que exerceixen aquest treball tenen por 
de perdre la seua única font d’ingressos i a més quedar exposades a una situació de 
carrer, perquè en la condició de situació administrativa irregular les oportunitats són 
mínimes o molt escasses, quasi sempre precàries. 

Fatna, treballadora agrícola i Nadia defensora de DDHH ajunten les seues veus 
per a cridar des d’Almeria

La situació de les dones treballadores del sector agrícola és molt complexa. Les per-
sones ocupadores no compleixen en cap mesura els drets de les treballadores. Fatna 
des de la seua experiència relata com en els inicis de la seua activitat se sentia des-
posseïda de voluntat, en tant, estava obligada a complir rotundament la voluntat de 
qui exercia com el seu cap i en total desconeixement legal, a més d’estar desposseïda 
de xarxes en el territori espanyol. Destaca que la seua experiència és en general la de 
les persones que migren per a exercir labors agrícoles.

A la seua arribada a Huelva, no s’esperava les condicions que li esperaven allí, des de 
les condicions climàtiques per l’extrem del fred, la dificultat del treball, tota l’exigència 
física, fins a les condicions extremadament precàries del lloc de residència. Tot això 
no tenia cap relació amb les condicions promeses al Marroc. Per a contextualitzar, 
molts dels contractes agrícoles es pacten en el lloc d’origen de les persones treballa-
dores. En el cas de Fatna, ella va ser contactada al Marroc i se li fan unes promeses 
de condicions laborals i en arribar al territori de treball, no es compleix gens del que 
es disposa.

En el lloc de residència es ressalten unes condicions tan precàries com llocs exces-
sivament humits, que no protegeixen de la pluja o de les condicions climàtiques i, per 
tant, afecten seriosament la salut de les persones treballadores; i així i tot no hi ha 
manifestacions de solidaritat humana, ja que fins i tot en condicions de malaltia i indis-
posició física, usant l’argument que el seu viatge era sustentat en raó del seu treball, 
no s’acceptava cap argument o estat en el qual podien deixar d’efectuar el seu treball. 
Totes aquestes condicions demostren la despossessió d’humanitat a què s’enfronta 
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aquesta població, perquè rep un tracte completament productivista i mercantil que 
desconeix la seua condició humana.

Les condicions de les treballadors migrants agrícoles són realment precaritzades i 
violentades, és a dir, no es redueix a la vulneració de drets laborals pel que fa a la re-
muneració, jornades, entre d’altres; sinó que la violència física cap a les treballadores 
és molt comuna i naturalitzada, aquella que va des dels colps fins a les violacions se-
xuals; així mateix la violència psicològica i verbal és absolutament comuna en aquests 
entorns laborals, assenyala Fatna que una de les primeres paraules amb les quals va 
tindre major relació en l’idioma espanyol va ser «puta» perquè era la designació més 
recurrent que tenia el seu ocupador amb ella.

A aquests crits, s’uneix la veu de Nadia, qui apunta que Almeria, Jaén i Huelva tenen 
en comú una desmobilització de la ciutadania clarament per un auge de l’extrema dre-
ta, i que són llocs extremadament desiguals. Els empresaris, en la seua majoria, són 
supremament abusius i les persones vulnerades per les seues condicions precàries 
són marginalitzades i tenen por de col•lectivitzar les problemàtiques que travessen i 
opten pel silenci. En aquestes poblacions, les lluites es redueixen a les mateixes per-
sones que s’exposen, perquè el que cuida i defensa també requereix de xarxes per al 
seu benestar, però per les condicions d’aquestes ciutats és molt complex aconseguir 
aquestes xarxes de cura per a qui cuida. 

Els assentaments d’Almeria 

Durant el període de confinament les migrants temporeres de Huelva no van tindre 
possibilitat per a retornar al Marroc pel fet que aquest país va tancar les seues fronte-
res i no se’ls va permetre el retorn, no obstant això, la temporada va finalitzar (o es va 
haver de finalitzar) i van ser expulsades del seu lloc de treball. Davant d’aquesta situa-
ció moltes dones van recórrer als assentaments d’Almeria per a viure de manera tran-
sitòria, fet que ha generat que els assentaments hagen augmentat significativament.

Per a visualitzar aquesta situació es recomana revisar el documental VIDES INVISI-
BLES: Dones migrants sota el plàstic1; el qual es produeix en els temps de pandèmia 
i revela la difícil situació que travessen les treballadores migrants del sector agrícola, 
que es veuen obligades a viure en barraques en els assentaments irregulars d’Alme-
ria. 

Aquest fenomen de migració del camp a les barraques es va generar des del 2019 i 
clarament la crisi l’ha accentuat. Una de les característiques d’aquests espais és que 
en els últims anys ha augmentat de manera notòria la presència de dones, que s’han 
atrevit a quedar-se en el procés migratori, perquè en temps anteriors les dones només 
arribaven en agrupació del seu espòs o algun home del seu grup familiar.

Fatna és una de les dones que el confinament va obligar a quedar-se en el territori 
espanyol i que ha aconseguit sobreviure gràcies a les xarxes de dones que s’han 
teixit, específicament en els assentaments d’Almeria. Aquestes xarxes no sols brinden 
suport per a fer-li front a la problemàtica de l’habitatge, sinó que són una resposta 
col•lectiva contra la violència i els fets d’abús als quals són sotmeses les dones.

1 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=b7cx2porexo
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En temps de pandèmia

Nadia assenyala que, si bé ha sigut un sector cap al qual s’ha bolcat la visibilitat per-
què la pandèmia ha posat al sector sanitari i de cures en el centre, per la seua impli-
cació i relació directa amb la cura de la vida; no obstant això , també han sigut focus 
de vulneració de drets, especialment, per les restriccions que tenen per a la seua 
mobilitat les persones que es troben en situació administrativa irregular, la sol•licitud 
d’acompanyament de les persones que defensen els DDHH s’ha incrementat per part 
de la població migrant.

Aquesta pandèmia ha pressuposat un caos en l’administració pública, fet que ha afec-
tat en major mesura directament a les persones migrants perquè són les que més 
gestions requereixen per a exercir la seua vida quotidiana; i és als qui se’ls ha impos-
sibilitat les gestions administratives, que fins i tot els impedeixen la seua circulació per 
a la provisió de necessitats bàsiques. En ciutats com Almeria s’ha presentat un retard 
en les gestions de les ajudes administratives que ha afectat en gran manera els més 
pobres de la ciutat.

La pandèmia també ha pressuposat un augment del frau que afecta directament la 
població migrant, ja que s’ha aguditzat la comercialització de les cites d’estrangeria, 
dels padrons i tot això és un mercat il•legal sostingut en la necessitat i desprotecció 
estatal de la població migrant.

Fatna, relata com en el treball agrícola es desconeixen les condicions de salut o els 
requeriments de cura de les persones que exerceixen aquests treballs, tan sols repre-
senten xifres productives i a això és el que han de respondre, en les condicions pre-
càries i d’àmplia càrrega laboral, han d’ocupar-se del seu benestar sanitari i de cobrir 
totes les seues cures de manera autogestionada.

En els temps de pandèmia, aquesta situació no va canviar, tot el contrari, es va agu-
ditzar en tal mesura que ni tan sols tenien dret a mascaretes certificades o a tindre 
una per jornada, havien de reutilitzar durant diversos dies les mascaretes d’un sol ús i 
en cas que presentaren algun símptoma havien de gestionar-se alguna estratègia de 
cura, ja que no tenien dret a la baixa ni a accedir a cap servei de salut, i molt menys a 
abandonar els seus llocs de treball que pogueren afectar la productivitat de les terres.

Per part seua, Maria narra que, a l’inici de la pandèmia, tal vegada com la societat 
en general, tenia moltes esperances en què aquests fets tan límits generarien canvis 
radicals en els nostres compartiments com a humanitat, augmentant la solidaritat i 
respecte a la vida, no sols humana sinó en totes les seues expressions. Però hem 
testimoniat que no ha canviat gens estructural, continuem en la mateixa dinàmica de-
predadora i els canvis no han sigut els esperats. 

Nosaltres, les dones migrades, que exercim majoritàriament labors de cures en règim 
intern, som les que més ens hem vist soles i abandonades. En aquests temps, és 
especial la gratitud a l’organització associativa que hem aconseguit, perquè ens ha 
permés acompanyar-nos i recolzar-nos per a sostindre’ns en aquests temps de tanta 
dificultat, més encara per a aquelles nouvingudes amb la seua condició de desprotec-
ció aguditzada.
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És d’enunciar que, per a fer front a aquesta pandèmia comptem amb el suport de 
l’Associació de Treballadores de la Llar de Biscaia, ens ha afavorit molt sobretot amb 
el tema d’informació de drets i documentació per a possibilitar la circulació pública 
de les companyes migrants. Una de les situacions que s’ha presentat durant aquest 
temps de confinament és el contagi de les treballadores, tant a l’interior dels llocs on 
exerceixen els seus treballs com en els trajectes dels caps de setmana, i la majoria 
han sigut acomiadades amb l’argument del contagi extern i el risc al qual exposen les 
persones amb les quals treballen.

Totes aquestes situacions s’accentuen en major mesura en les companyes que es tro-
ben en situació administrativa irregular, ja que es té la percepció generalitzada que no 
tenen els mateixos drets; aquesta és una de les nostres lluites; no som ciutadanes de 
segona categoria i el primer és convéncer-nos dels nostres drets per a poder procedir 
amb la disputa pel seu compliment i garantia. 

Amb l’ànim d’enfortir les xarxes i el suport de la lluita de les treballadores de les cures, 
ens hem organitzat, a finals de febrer del 2020, en un grup d’acció política que es diu 
ALCA. Estem reunides en una plataforma composta per diferents associacions de 
diversos territoris, des de Sevilla fins a Granada, Barcelona, Madrid i en el nord; per a 
no quedar-nos fora de les mesures que va adoptar el Govern per al suport de totes les 
treballadores i els treballadors. 

Ha sigut una lluita l’accés als subsidis, i a dia de hui continuem sense poder accedir 
a aquests, per això mantenim les nostres accions polítiques. A l’agost del 2020, es va 
aconseguir una reunió amb el Ministre de Treball i el director del CEPE per a discutir 
sobre el treball de llar, i estem organitzant-nos per a lluitar de manera decidida i fort, 
perquè no callarem ni invisibilitzarem els nostres cossos, i així mateix volem estar en 
primera fila, nosaltres les que patim les violències, els nostres cossos que pateixen 
les opressions del sistema patriarcal, capitalista i racista, i de la societat, som les pa-
lanques del canvi.

Des de l’experiència de Cony, relata que: «vaig haver de treballar tot el temps, com 
no em trobava d’alta en la seguretat social, les persones que m’empren emetien un 
document en el qual feien constància que em desplaçava per raons laborals. Però 
moltes de les meues companyes, que laboraven per hores i els seus ocupadors tenien 
por a la pandèmia, van optar per acomiadar-les. Davant d’aquesta última situació, va 
haver-hi molta població totalment desprotegida.»

Tenim tan baixes garanties vitals i laborals, que ni tan sols podíem accedir a les màs-
cares, aquests greus desafiaments han sigut palejats per la presència d’associacions 
com Dones Sembrant, qui ens ha brindat un taller per a la confecció de màscares, la 
qual cosa a més de dotar-nos dels elements de bioseguretat, ens dota d’autonomia 
econòmica i possibilitat d’ocupació, a més de ser una xarxa de solidaritat per a proveir 
de màscares a altres companyes. 

Nosaltres, com a treballadores de la llar, ens hem aconseguit organitzar, gràcies al 
suport d’altres associacions germanes que ens han brindat accés als seus recursos 
humans i altres, amb aquests suports hem organitzat xarrades sobre els nostres drets 
i processos de xarxa i reconeixement entre nosaltres. Una de les nostres primeres 
reflexions i esmenes que tenim és que nosaltres no estem demanant gens regalat a 
l’Estat, per contra, estem sol•licitant el reconeixement digne del nostre treball, en ple 
dels nostres drets. I fins i tot dels nostres drets administratius, perquè al no comptar 
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amb contractes laborals legals, no tenim la possibilitat de realitzar la renovació dels 
nostres permisos de residència, ja que un dels requisits fonamentals són els contrac-
tes laborals; així tot i que som treballadores i tenim una ocupació, no ho podem de-
mostrar davant les institucions administratives.

Un altre aspecte que sol•licitem que es tinga en compte és que el treball que realitzem 
cobra una importància especial ja que sostenim les cures dels qui no poden fer-ho 
de manera autònoma, i això atorga capacitat laboral als seus familiars i a més és una 
descàrrega estatal, que en última instància hauria de ser qui garantisca les cures 
d’aquestes persones. 

Conseqüències positives

Nosaltres les dones provinents d’Abya Yala tenim una energia i formació resilient i soli-
dària; assenyala Maria, qui considera que aquests fets tan extrems són una oportunitat 
per a reviure l’essència solidària que tenim com a raça humana; un exemple es revela 
en les associacions que s’han gestat en virtut de fer-li front col•lectiu als desafiaments 
vitals. L’organització ha sigut una oportunitat que hem teixit en pandèmia, reivindicant 
els nostres drets i la categorització delimitada del treball de les cures i el de les llars. 

Una altra de les oportunitats assenyalades per Cony és l’articulació associativa i l’in-
centiu de noves xarxes que possibiliten l’apoderament de les dones que exerceixen 
els treballs de les cures, així mateix ha sigut una oportunitat per a escoltar-nos i alçar 
les nostres veus, com a pròpies, demandants i en capacitat d’expressar la nostra rea-
litat i cridar per les nostres exigències i per la igualtat dels nostres drets i la necessitat 
de reconeixement com a ciutadanes.

Que s’haja posat en valor el treball de les cures com un treball essencial per estar en 
primera línia a cura de la vida a Nadia no li deixa d’angoixar, ja que és un reconeixe-
ment superficialment plausible però això no implica un vertader canvi social. Una altra 
de les oportunitats d’aquesta pandèmia són les possibilitats per a crear xarxes des de 
les distàncies per mitjà de l’ús de les tecnologies, aquest confinament ens ha obligat 
a bolcar-nos en l’ús d’alternatives telemàtiques, la qual cosa ha desmuntat una de les 
barreres per a la creació de xarxes en distància.

Des d’Almeria, Fatna i Nadia eleven la seua veu per un pacte estatal en el qual s’aten-
ga la demanda de•#RegularizaciónYa, per a posar fi a la precarietat de les persones 
migrants, així mateix seria un primer pas i una mostra de voluntat institucional per a 
desmuntar la careta als qui exploten laboralment a les migrants. És pertinent assen-
yalar que els abusos no sols es cometen a l’interior  de llars, sinó també en el sector 
agrícola, on els explotadors són empreses que tenen favoritismes amb personalitats 
polítiques i que són entitats legalment constituïdes davant l’estat espanyol. 
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4.3 Polinizadoras de Sabers Sentipensares                                                                                          
Faustina Onofre, Margarita Asunción Noh Poot i Sofía Tot

En aquest capítol tres dones que resguarden la saviesa de la medicina ancestral en 
el sud global comparteixen els seus coneixements i cosmovisions comunitàries. Des 
d’Abya Yala Sofia Tot, Margarita Noh i Faustina Onofre dels pobles maia poqomchí, 
maia chacsinkin i aimara, respectivament; es troben des de les reexistències de la 
medicina ancestral com a camí d’esperança en temps de pandèmia que ha exposat 
la feblesa de la medicina occidental i revelat la fragilitat de la nostra existència com a 
espècie. 

Per a aquest intercanvi de coneixements i sabers, es proposa iniciar per alguns con-
ceptes referencials que sostenen les pràctiques i quefers de la medicina tradicional, 
tot seguit s’estableix un intercanvi sobre el que es comprén des de cada riba cultural 
i teòrica com a salut, per a continuar en l’aposta de cadascuna des de les seues ex-
pressions comunitàries en relació amb la naturalesa i en el tancament s’entretixen les 
experiències específiques de cada comunitat referent a la pandèmia ocasionada pel 
Covid-19.

Bon Viure – Benestar des del pensament ancestral

Des de la cosmovisió del poble maia poqomchí, Sofia Tot, líder de les comunitats llau-
radores en Baixa Verapaz (Guatemala), considera que el benestar és viure des d’un 
sentir solidari, col•lectiu, circularment recíproc. Benestar és sostindre la comunicació i 
connexió amb la terra, és mantindre el fluid de donar i rebre a la terra, com a poble po-
qomchí es manté la tradició d’ofrenes i ritus des dels quals es reconeix la bondat de la 
terra i en agraïment a tota la seua abundància es realitzen les ofrenes. Les cerimònies 
maies en Baixa Verapaz són liderades per dones, en reconeixement del seu poder de 
sostindre i perpetuar la vida des de la llavor per a donar la llum a nous éssers.

La gratitud com a principi del bon viure, és reiterada per la líder del poble maia Marga-
rita Noh des de Yucatán, perquè planteja que el cicle de la gratuïtat és el sosteniment 
de la salut espiritual, energètica, física, emocional i mental. L’agraïment és un principi 
fonamental per al bon-viure i aconseguir una existència amb harmoniosa salut. El bon 
viure té a veure amb aquesta relació, si el Óol (en maia chacsinkin, paraula que fa re-
ferència a la força interior) està connectat amb l’univers, la terra i amb totes les meues 
germanes, perquè es va a reflectir en la salut i en el sistema immunològic que estarà 
fort. La connexió està vinculada a la capacitat de reconéixer les febleses humanes, 
cada dia el procés de reconeixement és un principi per a caminar en les fortaleses. 

Margarita assegura que en la península es troba molt desdibuixat l’origen -Óol-, no 
obstant això, recordar i sostindre els principis del poble maia és una lluita de les gents 
que dediquen les seues vides a la Minka, continuen amb els rituals i les tradicions de la 
sembra, el respecte a la muntanya, a la medicina, als ritus. Commemorant sempre el 
significat profund d’aquest quefer, sostenint la tasca de recordar i mantindre’ls vius en 
les memòries de les generacions més joves. Perquè en recordar el significat del que 
es fa, es recupera la dignitat com a persones, la força per a defensar les herències; 
i sostindre la possibilitat de continuar heretant. En la cosmovisió dels i les ancestres 
maies, existeix un principi que acompanya des de l’inici de la vida i segons assenyala 
Margarita és complex de comprendre: “voler poc, i d’això poc, poc”.
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Enfront del principi enunciat, des del poble maia poqomchí Sofia indica que, al seu 
poble també se sosté la cosmovisió de l’austeritat, en tant proposa comprendre la cura 
des d’un sentit col•lectiu i comunitari, a més de conscient i respectuós de la relació 
amb la naturalesa i sense perdre el sentit que la curta transició per aquest espai ha 
de deixar la menor marca de destrucció possible. Com a poble poqomchí, reafirma el 
gran respecte per la naturalesa, ja que interactuen des de pràctiques de reconeixe-
ment i respecte, per exemple: per a ingressar a una muntanya, hem de demanar-li 
permís, potser és difícil de comprendre; però es tracta de comprendre el sentit viu i 
que sent de la naturalesa.

Per a tancar, la companya Faustina Onofre del poble aimara a Bolívia assegura que el 
viure bé és cuidar bé la salut, la terra, l’alimentació com a eix principal. Per a cuidar el 
cos és fonamental l’alimentació que es tria, evitant la que  perjudica o altera l’estat del 
cos, com les begudes alcohòliques i els cigarrets. 

Tant des de la cosmovisió maia poqomchí, maia chacsinkin i aimara, es coincideix en 
la importància d’una existència en harmonia amb la naturalesa des del respecte i la 
gratitud per a aconseguir el bon-viure, i es planteja que el benestar s’ha de construir 
des de la pau amb la naturalesa, amb les germanes i amb el propi ésser. El conflicte 
deteriora la salut, perquè és contrari a la solidaritat i afecta els processos col•lectius. 
No es tracta de comunisme, com denuncien que els assenyalen per a deslegitimar-les 
i com una forma de llevar els mèrits de les nostres postures, allò que plantegen és un 
sentir i viure des del comunitari, que propendeix per la pau mental i el benestar.

La salut des de cosmovisions tradicionals del Sud

Sofia, com a veu del poble maia poqomchí assenyala que la salut implica la cura 
del cos, de l’esperit i del nawal. Aquesta lideresa defineix al nawal com un teixit, és 
aqueixa xarxa que ensenya com s’ha de teixir, com s’han de cuidar els teixits i no tren-
car si vulga un fil en el camí, sinó que portar sempre la xarxa com una part «nostra» 
(com a espècie, com a humanitat). 

Cuidar la salut implica des del cos, l’ambient, l’esperit fins al nawal. La lideresa po-
qomchí comparteix que el nawal té un sentit protector, és constant companyia i re-
quereix de tota la cura perquè som dues en un camí. En fer referència a l’ambient, al 
cos, a l’ànima, l’esperit, a l’ombra, es fa en el sentit d’entendre que, en cuidar el nostre 
cos, en el poble poqomchí s’eviten les espècies que contenen químics; i apostem per 
la sembra com a resistència, per a gaudir de cadascuna de les riqueses dels sabors 
i aromes que està carregada la nostra terra; l’alimentació conscient com a pràctica 
saludable i de bon viure d’acord amb l’exposat des del poble aimara per la companya 
Faustina.

Continuant amb la importància de l’alimentació, Sofia fa referència al mateix temps 
que es dedica per a la disposició dels aliments, cuidar és tindre el temps per a cuinar 
com un acte de benestar i salut. El nostre principi fonamental de vida és el respecte, 
acompanyat de l’amor i la cura. Sembrar per al consum és una forma de cura integral, 
en consumir allò que ha sigut producte de les pròpies cures, afecte i temps, estic cui-
dant del meu cos i la salut (pròpia); per part seua, al no generar residus amb productes 
adquirits en el comerç, es cuida l’ambient, l’aigua, els arbres. 
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En aquesta mateixa línia, Margarita des de Mèxic ens revela que la salut és l’equilibri 
i, per tant, la malaltia és el desequilibri; quan no es té connexió amb els elements, la 
terra, la naturalesa en la qual es troben tots els regnes: el mineral, l’animal, vegetal, 
etc. És indispensable estar connectats amb el cor del cel i el cor de la terra; aqueixa 
connexió s’aconsegueix a través de la columna vertebral, en virtut d’aquesta connexió 
cobren importància les ofrenes, el ritual i l’hàbit de l’agraïment.

La salut té a veure amb el nostre origen, la creació de la humanitat, i no fa referència 
a la humanitat en què estem situades. Per a aconseguir una millor comprensió del que 
propose, relataré el següent mite:

Abans del que en l’actualitat coneixem com a humanitat, van habitar homes i dones de 
terra i de fang, però aquests homes i dones es desbarataven i no eren agraïts amb el 
creador i amb el formador; després va vindre la humanitat de fusta, una raça inflexible 
però que tampoc va ser agraïda i els creadors i formadors es preguntaven què havien 
de fer perquè els homes i dones de la terra foren éssers agraïts? i no es van donar per 
vençuts, van crear als homes i dones de dacsa blanca i dacsa groga. El primer que va 
fer aquesta raça va ser agrair.

Margarita Noh, planteja que el poble maia sempre ha pensat que el sentit de l’existèn-
cia és col•lectiu i comunitari, per això els ritus d’ofrena i agraïments són moments de 
tots i totes, perquè no creu que agrair ha de ser només un procés individual i solitari, 
sinó que l’agraïment també s’ha de donar en espais col•lectius on ens permeta conju-
minar les veus com a comunitats en agraïment de tot el rebut.

La salut ha d’estar lligada a l’activitat física del nostre cos, a tindre un equilibri amb els 
temps de descans i en el centre es troba l’alimentació, hem de crear molta consciència 
sobre cada aliment que portem al nostre cos. L’aposta per una alimentació natural és 
una aposta per la salut. La mare terra mereix molt de respecte, les pachas, tenen els 
seus temps i els seus ritmes.

Com a espècie ens hem concentrat en el comerç de tot, i fins i tot dels nostres arbres, 
de la nostra terra, per a després no entendre les respostes d’aquesta en rebuig a 
l’abús i maltractament. Al meu poble, entenem la importància de la nostra relació amb 
la terra, i per això l’acompanyament dels arbres és fonamental per al nostre benestar 
i salut com a poble, tenim una comprensió d’utilitzar mínimament el que necessitem, 
sense recórrer a usos en sentits merament productivistes, entenem aquesta relació 
amb la naturalesa com una estratègia de salut, perquè ens garanteix bon aire, menjar 
i aigua.

La salut dels éssers i els seus entorns són un teixit interconnectat, és a dir, en la mesu-
ra que matem o que mor el nostre ambient, nosaltres morim amb ell. Preservar la vida 
de les muntanyes, dels arbres, dels rius, és preservar la salut dels pobles i comunitats; 
és comprendre que estem en una coexistència i que el benestar és codependent.

Des del poble aimara, Faustina aborda la salut des de la seua experiència a l’Hospital 
Bolivià-Japonés, en la zona de Senkata, com una conjunció de la medicina tradicional 
amb els metges galens. Ella relata les complexitats que ha hagut d’afrontar en tro-
bar-se en una institució consolidada en pensament occidental, en la qual es pretenien 
llevar el mèrit al seu coneixement per no estar certificat mitjançant un sistema d’edu-
cació formal, és a dir, que s’assenyalaven els seus coneixements com a perillosos o 
adversos al benestar de la comunitat per no comptar amb una certificació professio-
nal; no obstant això, destaca que va aconseguir superar la fase de prova i instal•lar-se 
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de manera permanent a l’hospital, en el qual es reconeix la importància dels seus co-
neixements i s’articula un treball per la salut de la població de manera mancomunada. 

La líder aimara destaca que s’ha aconseguit una meravellosa convergència entre la 
medicina occidental i la tradicional, ja que les mèdiques galenes han aconseguit res-
pectar les savieses i coneixements aimares; així a l’hospital tots els coneixements 
sumen per a treballar per un major benestar de les comunitats. És per l’anterior que a 
l’hospital s’esgoten tots els mitjans des dels occidentals fins a la medicina tradicional 
per a garantir la salut de les gents.

Relació de la salut amb la naturalesa

Es planteja una cosmovisió de pertinença a la naturalesa des de l’exposat per Sofia; 
qui apunta que com a humanitat tenim una existència més transitòria que els arbres, 
els rius, les muntanyes; com a espècie, mentre s’ostenta l’estat de «vives», es té 
l’oportunitat de gaudir del benestar que ofereixen tots aquests éssers naturals, no en 
un sentit de pertinença: les i els humans en la mort retornen ser naturalesa en un altre 
estat, per tant, com a espècie animal es pertany a la naturalesa, no en contra.

En aquest postulat, es troba el major argument del poble maia poqomchí per a sos-
tindre la lluita contra les hidroelèctriques, la mineria i tots els processos extractivis-
tes; perquè es té el coneixement i s’aconsegueix la comprensió que totes aquestes 
accions destrueixen els arbres, rius, muntanyes. Així mateix, s’ha aconseguit establir 
que la deterioració de la naturalesa és un atemptat suïcida, en tant es contamina per 
a viure en i cap a la malaltia, la pèrdua de la salut i la renúncia al bon viure. 

Per part seua, Faustina remarca la pèrdua de respecte per la Pachamama: en la su-
premacia de la humanitat com a dominant i posseïdora de la naturalesa, s’ha desdi-
buixat la relació de respecte que ha permés l’existència; la lideresa aimara denúncia 
que en l’actualitat no es té gens de respecte pels temps de la Pachamama, tot es força 
i es maltracta per a fer-ho segons la voluntat humana, no es respecten els temps de la 
sembra, la collita, no s’escolta els temps de les pachas. Per a les labors agrícoles, no 
es consideren els temps de la pluja, tot el procés d’ignorar les pachas està vinculat al 
postulat de la naturalesa com a béns i recursos que es posseeixen, és a dir la huma-
nitat com a superior a la naturalesa. La superioritat no s’ha reduït a desentendre els 
temps, sinó a deteriorar, per exemple: a través dels processos industrials que contami-
nen les aigües, alteren els seus fluxos, no respecten res i afecten no sols la naturalesa 
sinó als qui en un altre lloc del llit s’alimenten i beuen de les aigües dels rius.

Com a veu del poble aimara, Faustina fa una crida a valorar tota la bondat de la natu-
ralesa, que brinda tant, tot, per a la vida i benestar humà, a agrair pels entorns rics en 
oxigen, per la disposició de l’aire per a respirar, sense que la naturalesa cobre per la 
seua infinita bondat. Del sol es rep la vitamina D, la seua presència recarrega d’ale-
gria i fins i tot irradia felicitat. Aquesta lideresa fa una invitació a reconéixer-nos en la 
nostra infinitat de possibilitats, com a condicions que possibiliten la nostra existència 
en benestar i felicitat; el fred, l’aire, l’aigua i tots els rius que banyen les nostres terres.
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Revitalització dels coneixements ancestrals per a afrontar els temps de                   
pandèmia 

Enfront de totes les situacions que ha deslligat la pandèmia, com a poble maia po-
qomchí ressalten la reflexió sobre la cura per por d’una malaltia, sota el cost de la 
salut mental i el teixit comunitari. El primer símptoma del Covid és la deterioració 
comunitària al qual indueix les condicions d’aïllament. Sofia assenyala que, ella ha re-
flexionat des del seu ser com a dona arrelada a la seua cultura, cuidadora dels sabers 
ancestrals que li van ser transmesos des de la seua família i conclou que la vertadera 
exposició al Covid i a totes les malalties és la falta de respecte i d’agraïment; perquè 
com a espècie, no comprenem de la bondat de la naturalesa i per això es destrueix 
ocasionant les situacions de crisis com les pandèmies, així mateix la cura no es pot 
accentuar com una pràctica i responsabilitat individual sinó com un compromís col•lec-
tiu i una pràctica comunitària.

La concepció sobre el sentit comunitari de la cura també és sostinguda per la comu-
nitat maia de Yucatán, Margarita Noh refereix que com ho han fet en tots els temps, 
les respostes en temps de pandèmia han sigut respostes col•lectives, és a dir, s’han 
sostingut les xarxes de suport per a mantindre’s forts; no sols davant la pandèmia sinó 
davant totes les situacions que se’ls han presentat com a comunitats, com ho va ser 
la manifestació divina a través de l’huracà Cristòbal, que va afectar molts dels cultius 
dels germans maies. No obstant això, com a poble maia es va respondre de manera 
comunitària i així es va poder fer arribar més de 8.000 tones de llavors seleccionades, 
tot amb treball autogestionat des de les comunitats i sense cap intervenció del Govern.

Una altra de les estratègies en temps de pandèmia del poble maia de Yucatán va ser 
realitzar el tancament del territori, és a dir, no es permetia l’entrada i eixida de forans i 
romanien amb les dinàmiques internes de vida comunitària, però sense permetre ac-
cés d’externs a la comunitat. Va ser una estratègia per a resguardar el que assenyalen 
com el tresor, és a dir, la terra i les vides.

Sofia, assegura que, des de la seua experiència vital, valora molt el coneixement i 
la relació que ha teixit amb el seu entorn, ja que aquests li permeten donar suport a 
la seua comunitat. Des del coneixement es pot fer ús i profit de les bondats de les 
plantes i naturalesa que acompanyen a les comunitats, i aquests sabers de la cura i 
la sanació estan al servei de totes i tots, no tenen amo, és saviesa de servei. Aquest 
respecte i creença per la medicina ancestral ha implicat un problema amb la medicina 
occidental, perquè s’ha assenyalat com un risc per a la vida, i fins i tot han hagut ame-
naces de denúncies pel que es pot reduir en la frase: “curar amb la muntanya”. 

Des de l’experiència de Margarita, igualment sosté que tot i que en l’actualitat les 
cosmovisions ancestrals són subvalorades, els fets confirmen el valor del resguard 
del tresor, en tant, els rius, muntanyes i terres són el focus per a l’extracció i per a la 
despulla; és a dir, es qüestiona la cura i resguard a la mare terra i d’altra banda l’ob-
jectiu és posseir-la per a despullar-la. Així des del pensament occidental es reconeix 
que els qui han preservat la riquesa natural es troben en possessió d’un tresor, del 
qual es volen apropiar, només que utilitzen el demèrit com a estratègia per a cometre 
els seus objectius. Aquest demèrit té com a estratègia assenyalar als qui protegeixen 
com a opositors del desenvolupament. 
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El Covid ha sigut una crida perquè totes les medicines s’enfoquen en allò que la 
medicina maia ancestral ha comprés, que és la importància de ser una medicina pre-
ventiva, a més de curativa, que no es qualifica com a miraculosa, sinó com a sàvia 
del poder de la naturalesa i del coneixement, respecte i agraïment per aquesta. Amb 
això, no es pretén llevar el mèrit de la medicina occidental-moderna, ja que no es 
desconeix els importants avanços que possibiliten millors atencions; per exemple, des 
dels sabers i coneixements maia poqomchí el principal benefici que s’ha obtingut de la 
medicina occidental són totes les possibilitats d’imatges diagnòstiques, que possibili-
ten un coneixement més focalitzat del problema i, per tant, es pot donar una atenció i 
tractament, des de la nostra medicina, més pertinent.

D’acord amb les estadístiques oficials, el departament de Baixa Verapaz es troba en 
alerta roja per la quantitat de contagiats del Covid-19 i s’obliga la població a fer-se 
la prova diagnòstica. No obstant això, des de la cosmovisió maia hem mantingut les 
cures i tractaments pertinents per als símptomes i s’han establit estratègies comuni-
tàries per a la cura i resposta davant la pandèmia. Per això, a hores d’ara no s’han 
patit greus conseqüències en el territori, assegura la lideresa Sofia, qui afig que molt a 
diferència de les xifres oficials, la realitat de la comunitat és molt tranquil•la i acurada. 
Es considera que la realitat del territori no correspon amb el que s’ha assenyalat en 
les comunicacions oficials. La comunitat reconeix la necessitat de mantindre mesures 
sanitàries com la rentada de mans, agregant que no sols són fonamentals per a pre-
vindre el Covid sinó per al funcionament en general dels cossos i per a aïllar els perills 
que es posen a les mans pel contacte amb tants elements diversos.

Al poble maia de Purulhá s’ha reportat un sol cas mortal per aquest virus, i s’ha atribuït 
aquest fatal desenllaç al trasllat del germà contagiat a la capital per a restringir el seu 
tractament exclusivament a la medicina occidental i va ser apartat dels tractaments 
tradicionals. Amb aquest germà vam menjar en comunitat abans del seu trasllat i cap 
altra persona de la comunitat va tindre conseqüències. 

Així mateix, en la comunitat maia chacsinkin, expressa Margarita que no s’han patit 
greus conseqüències, pel fet que no són una comunitat amb por; no van tindre por a 
no haver de menjar perquè tenen la terra, la saviesa i les mans per a treballar-la; no els 
embarga la por al fet que les grans indústries es paralitzen perquè no depenen d’elles; 
no hi ha por al fet que els ritmes s’aturen perquè el temps no és or, sinó vida. Margarita 
al•ludeix que des de fora de la seua comunitat se’ls ha assenyalat com a desproveïts 
d’ambicions o visió empresarial perquè no tenen grans plantacions o un nivell consi-
derable de producció en comparació amb les extensions de terra, però l’explicació és 
que no tenen interés a acumular, menys encara a despullar la mare terra, per contra, 
han aconseguit pràctiques de vida en harmonia i per això no abracen la por. 

D’altra banda, enfront de la vacuna contra el Covid-19 s’han establit moltes reflexions 
sobre les reaccions adverses que pot tindre en els cossos de les poblacions no acos-
tumades als tractaments químics, és un debat obert i lliure l’opció de triar la vacuna o 
l’abstenció.

En les comunitats maia es valora aquest temps de pandèmia  com un temps d’apre-
nentatge, sobretot a valorar el que es té, de qui s’envolten, la qual cosa se sap, la qual 
cosa es fa, tant a nivell individual com comunitari. No obstant això, per més aprenen-
tatges i profits que es traguen als períodes de crisis, no es pot desconéixer que tot el 
que estem vivint està sent provocat per l’explotació que es fa de la mare terra.
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Aquests temps conviden a viure amb poc, i d’això poc, poc. A això es refereix el poble 
maia chacsinkin amb viure en compartició, és l’única manera d’atraure salut, el bon 
viure sempre portarà festa. Aquesta és una de les raons que siguem comunitats fes-
tives i alegres, perquè comprenem que hi ha molt a agrair i festejar i que el bon viure 
s’ha de celebrar.

D’altra banda, des de la comunitat aimara, Faustina va compartir que a l’hospital Boli-
vià-Japonés s’ha adoptat en complement tot el poder la saviesa dels xarops preparats 
de manera natural per a fer front al tractament del virus, però també s’han implementat 
tots els mecanismes per a donar suport a la respiració assistida, les nebulitzadores 
i altres procediments. El compromís per la salut no està centrat en sobreeixir en co-
neixements sinó a conjuminar-los per al benestar general. En l’hospital la majoria del 
personal s’ha contagiat de Covid, afortunadament sense majors conseqüències, rela-
ta Faustina, que ha preparat xarops per a tot el personal, així a través de la medicina 
tradicional s’ha fet front al virus.

Per al poble aimara ha sigut una salvació en temps de pandèmia el coneixement res-
guardat i les plantes que hem cuidat i preservat durant la nostra existència i que con-
tinuarem fent, perquè només la bona relació amb la nostra mare terra ens mantindrà 
fora de perill. I sempre que aquesta relació fluïsca des de la naturalesa cap a nosaltres 
i des de nosaltres cap als nostres germans, des de la solidaritat i l’amor comunitari.

4.4 Entreteixint reflexió dels camins d’esperança de les dones en 
temps de pandèmia

La pandèmia ha representat un temps de crisi, no obstant això, per a les dones i ca-
dascuna de les seues lluites ha sigut significada com a temps per a la creativitat dels 
moviments i per a l’activació enfortida de les xarxes de solidaritat i sororitat.

Totes les dones que han compartit les seues lluites, reflexions, sentirs i experiències 
en aquest capítol, han mostrat en les seues paraules la fortalesa de pobles, comuni-
tats i moviments que la crisi no ha intimidat o afeblit, per contra, les seues veus encar-
nen la reexistència que exigeix tota crisi i per això el Covid-19 no ha sigut l’excepció.

Des de les diferents latituds del món s’han activat els camins d’esperança com a 
resposta a les dificultats i opressions empitjorades en els temps de pandèmia. Totes 
aquelles dones, que han aconseguit reflexionar sobre la resistència i la col•lectivitat 
com a camí per a entreteixir les seues vides en dignificació de les seues existències, 
s’han reactivat i sostingut en els temps de pandèmia en protecció de les comunitats a 
les quals pertanyen o des de les quals reconeixen els seus espais de disputa política 
i social.

Així mateix, la pandèmia i la seua revelació del sistema depredador sobre els quals se 
sostenen principalment les societats sota el sistema modern-capitalista, per essència 
opressor, ha representat una oportunitat per a posar en valor alternatives al sistema 
com la medicina ancestral des d’Abya Yala, la capacitat de mobilització i gestió de 
la població migrant i la urgència d’un procés regulador a Espanya, les condicions de 
neoesclavisme en els camps espanyols i tot el valor del resguard de la naturalesa i el 
poder d’establir vincles harmoniosos amb els espais que habitem.



67

Si bé aquesta reflexió no pretén ocultar totes les dificultats que ha aguditzat la pan-
dèmia i el seu joc amb el sistema opressor, potenciant que l’atenció de la pandèmia 
s’haja donat de manera inequitativa i desigual, de la mateixa forma que estan estruc-
turats els sistemes, és important posar en valor les respostes comunitàries i resistents, 
que reexisteixen a l’extermini i que tenen gran experiència per a respondre davant les 
crisis per les seues trajectòries vitals en contextos d’escassetat i opressió.
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5. Els reptes dels camins d’espe-
rança des de les dones
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5. Els reptes dels camins d’esperança des de les    
dones

5.1 Criminalització i resistències de les defensores de Drets Hu-
mans a Llatinoamèrica. Patricia Castillo, Ingrid Conejeros, Cecilia 
Terrazas i Juliana Higuera 

En aquest capítol reflexionem sobre les lluites i resistències de quatre dones que 
habiten el territori d’Abya Yala i que viuen la criminalització pels camins d’esperança 
pels quals transiten i defensen. S’aprofundirà sobre els drets de les dones i la igualtat 
de gènere, en l’especial situació de vulneració que enfronten les dones defensores 
en múltiples drets, com a drets polítics, a l’educació i al territori. Participen dones de 
Colòmbia, Guatemala, Bolívia i el poble-nació maputxe des de Xile. 

Contextos en els quals s’exerceix la defensa dels DDHH

Des de Guatemala, Patricia Castillo

El context de Guatemala, que es comparteix amb el continent llatinoamericà, és el 
d’un permanent procés de criminalització de les defensores dels Drets Humans; fet 
vinculat amb el model econòmic i la manera com el país amb la seua política econò-
mica hegemònica s’ha articulat amb els mercats globals i les grans empreses transna-
cionals, per a vendre i presentar els territoris com a terres per a l’explotació, igual que 
les persones en funció de les demandes de les transnacionals. Tot això ha generat un 
procés d’acaparament creixent de la terra, l’aigua i de tots els recursos per a la vida 
que han sigut transformats en béns per a l’extractivisme, instal•lant en els territoris 
condiciones de conflictivitat i de disputa. 

Els mitjans de vida, que són indispensables per als pobles originaris que habiten terri-
toris rurals, s’han convertit en mercaderia extraïble i negociable, fins i tot s’estan vivint 
processos d’extractivisme miner, en zones suburbanes molt pròximes a les ciutats, 
que disputen l’aigua per a ús humà. A més d’arrabassar mitjans de vida fonamentals 
que afecten principalment les dones, també imposen unes condicions de governabili-
tat basades en el control, la repressió i l’autoritarisme.

La incidència de la repressió s’ha vist aguditzada en els últims temps, desplegada 
sobre totes les formes de manifestació social i de desacatament davant l’autoritaris-
me; la població s’ha vist atacada amb diferents accions de repressió, en específic les 
dones, que han sigut sotmeses a repressions que afecten de manera particular els 
seus cossos.
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Des de la nació Maputxe (a Xile), Ingrid Conejeros

Per a fer referència al context del poble maputxe, és necessari assenyalar que dins 
del territori d’Abya Yala es comparteixen moltes de les causes dels dolors i les lluites, 
perquè ens emmarquem dins del mateix procés històric de colonització. En la nostra 
història particular com a poble maputxe podem assenyalar que vam tindre en algun 
moment el reconeixement de la corona espanyola, és a dir, tenim antecedents his-
tòrics que parlen de l’èpica del poble maputxe que va aconseguir derrocar un imperi, 
va aconseguir parlamentar i tindre acords amb cos legal que obligava al reconeixe-
ment de nosaltres com un poble nació; des d’aqueixa visió reconeguda de manera 
interna i externa, per part dels colonitzadors, no hem perdut la nostra visió de poble i 
nació amb tot el que conté aquest gran concepte. 

El context en què ens trobem és un succés històric en el qual no hem aconseguit 
superar el procés d’invasió, que continuem patint en els nostres territoris. A Xile i l’Ar-
gentina hem viscut processos autoritaris-militars d’invasió que van atacar al territori 
del poble maputxe ancestral, vivim la invasió de dos governs transnacionals que fan 
acords per a envair i per a perseguir bel•licosament un poble que no tenia capacitat de 
resposta armada. Aquest procés d’invasió no ha acabat i continuem la lluita i la resis-
tència contra la invasió-colonització que s’ha instal•lat gràcies al racisme estructural.

Aquest racisme estructural s’ha situat en les diferents esferes de la vida i les interac-
cions humanes, tenim racisme social, econòmic, polític i fins i tot instaurat en la salut. 
Els estats colonials han suportat i sostenen en l’actualitat aquesta situació, que a més 
té una cara capitalista i neoliberal; en tant, el seu propòsit ha sigut la despossessió 
dels pobles originaris per a l’apropiació extractivista, devastadora i genocida de qual-
sevol manifestació de vida, contrària als nostres principis de küme mogen (bon viure).

Küme mogen fa referència al respecte cap a totes les manifestacions de la vida i 
l’harmonia per a entreteixir la vida. El poble maputxe com a defensor de la vida, hem 
tingut com a bastó de vida la lluita contra totes les formes que deterioren i atempten 
contra les manifestacions de vida, aquestes lluites ens fan més vulnerables enfront de 
l’extermini perquè no sols som pobles originaris sinó defensores i defensors de la vida, 
és a dir, estem doblement criminalitzades. Sumat a tot, com a poble hem de lluitar 
amb la campanya mediàtica que s’ha posicionat per més d’una dècada i que ens ha 
assenyalat com a terroristes, amb la qual cosa ens converteixen en enemics interns 
per a deslegitimar la nostra lluita i criminalitzar la nostra resistència. El terme maputxe 
a Xile s’ha intentat posicionar com a sinònim de perillós i com a enemic intern del país, 
aquesta campanya també té el seu rerefons en la militarització, un altre tema enfront 
del qual hem de resistir.

Des de Bolívia, Cecilia Terrazas

La pandèmia troba a Bolívia en una feblesa estructural arran de l’eixida de l’expresi-
dent Evo Morales, amb una crisi de més d’un mes, amb la qual es tenen molt vulnerats 
els drets polítics de la població per una polarització extrema entre els sectors. Aquesta 
feblesa estructural s’entrecreua amb la pandèmia tres mesos després i hi ha evident-
ment un context de fragilitat política i econòmica que s’aguditza en aquest període 
Covid, com ha succeït en la majoria dels països d’Amèrica Llatina.
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En aquest context, la majoria de les violacions dels Drets Humans es donen en el 
tema de la salut, pel fet que s’han presentat deficiències sanitàries que antecedeixen 
als temps de pandèmia, però que s’han accentuat; així tenim sistemes de salut man-
cats: falta d’inputs, falta de personal, és a dir, falta de respostes sanitàries. En les 
mateixes condicions es troba el tema de la violència cap a les dones perquè com és 
un tema de salut pública es veu exposat a les mateixes mancances que el sistema 
sanitari, encara que destaca la falta de registre de la informació, fet que impossibilita 
tindre un report real.

En temps de pandèmia a Bolívia la violència de gènere s’ha aguditzat i la falta d’aten-
ció sanitària també, en tant el confinament ha deslligat els episodis de violència i el 
col•lapse del sistema sanitari no té una resposta oportuna i assertiva per a aquests 
casos, afectant en major mesura a les dones més empobrides i a les poblacions indí-
genes. En aquesta mateixa línia, les afectacions econòmiques han sigut més fortes 
sobre les dones, ja que són les que es troben majoritàriament en el treball informal 
i, per tant, són més vulnerables davant la recessió econòmica i la inestabilitat de les 
mesures enfront de la pandèmia.

Des de Colòmbia, Juliana Higuera

A Colòmbia en novembre del 2020 ens trobem a 4 anys de la signatura de l’Acord de 
Pau amb la guerrilla denominada com les FARC-EP; no obstant això, ens trobem fins 
i tot en conflicte armat, en un context d’assassinat diari de líders i lidereses socials, 
d’assassinats de defensores dels DDHH; també vivim l’assassinat massiu de població 
indígena, de la regió del Cauca principalment, ens trobem en un context de genocidi 
amb més de 243 de les i els signants de la Pau assassinats, és a dir, les i els excom-
batents de les FARC-EP, que conformen hui el partit Força Revolucionària del Comú, 
estan sent exterminats de manera sistemàtica. Aquest succés és reiteratiu en la his-
tòria de Colòmbia, a inicis dels 90 es va exterminar el partit polític Unió Patriòtica que 
va sorgir en el context del procés de pau amb les guerrilles del M-19 i en ple procés 
constituent.

És un context d’incompliment sobre els pactes. També ens trobem en un context de 
declaració d’emergència nacional per l’agudització de la violència masclista que afec-
ta principalment les dones; doncs a 25 de novembre del 2020 segons xifres de l’Ob-
servatori Nacional de Dones, hi ha 508 assassinats, dels quals al voltant del 50% es 
tipifiquen com a feminicidis i s’inclouen 29 dones trans assassinades. 

Per a fer una referència més específica al context estudiantil, en aquests temps s’ha 
enfervorit la consigna històrica del moviment sobre la gratuïtat de l’educació, en l’en-
tés que la pandèmia ha aguditzat les condicions de vulneració i la precarietat econòmi-
ca que posen en risc l’accés i la continuïtat de l’alumnat en les universitats públiques 
del país; no obstant això, la resposta governamental ha sigut l’enfortiment de la força 
pública per a la repressió, com ho és la compra de tanquetes per als ESMAD (Esqua-
drons Mòbils Antidisturbis). El govern colombià li aposta a invertir a la guerra i no a 
atorgar els pressupostos nacionals requerits per a garantir l’accés a l’educació supe-
rior de les i els estudiants de les universitats públiques.
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Referent als moviments socials i estudiantils, a Colòmbia ens trobem amb la crimi-
nalització i fustigació cap a les persones que es manifesten; més enllà de les líders, 
la repressió va dirigida a totes les persones que s’atreveixen a eixir als carrers per 
a expressar el seu descontentament i inconformisme amb el govern actual. Un dels 
actes de repressió més cruels que hem viscut en el 2020, va ser l’assassinat de més 
de 12 persones a les mans de la força pública a Bogotà, aquesta massacre va succeir 
durant una marxa en la qual la ciutadania expressava el seu repudi per l’assassinat, 
el dia anterior, d’un home a les mans de la policia en abús de la seua força i autoritat. 

En el recorregut de la quarantena i el confinament a causa de la pandèmia, hem vist 
un augment del reclutament forçat per part de les forces paramilitars i de les massa-
cres produïdes en sectors aïllats dels centres urbans i en contextos socioeconòmics 
molt baixos, perquè han assassinat a molta població, en la seua majoria joves, en 
condicions de pobresa. Paral•lel a tot això, el moviment social ha estat responent a 
través de manifestacions i mobilitzacions, i el Govern sol ha donat resposta retallant i 
regulant la protesta social, proposant projectes que restringeixen les manifestacions, 
perquè siga el Govern qui determine la metodologia, la data i el lloc on pot realitzar-se.

Per a les dones tota aquesta repressió ha sigut un atac directe, ja que també, s’han 
emprés accions per a restringir encara més l’accés a la Interrupció Voluntària de l’Em-
baràs (IVE), fet que posa en risc els drets guanyats. A Colòmbia continua sent una dis-
puta constant i un acte de resistència de les dones feministes garantir l’accés a l’IVE i 
atorgar un acompanyament professional. La defensa dels DDHH s’ha convertit en una 
condició de risc imminent per a la vida, així i tot, són moltes les reivindicacions que se 
sostenen i que la por no ha aconseguit callar. També voldria parlar sobre la situació 
agroecològica liderada pels llauradors que denuncien la deficiència de demanda dels 
productes del camp; aquest fet s’ha produït per l’oferta estrangera a la qual el Govern 
li ha obert les portes a través de les importacions i les exempcions tributàries que afec-
ten les persones del camp colombià.

Afectacions directes de l’exercici com a defensores de DDHH

En virtut que totes les defensores exerceixen la seua labor des de diversos moviments 
socials cadascuna encarna vulnerabilitats diferents, vinculades directament amb la 
feina de casa i lluites. No obstant això, les quatre coincideixen que el període de la 
pandèmia ha accentuat la violència i l’autoritarisme estatal en els seus territoris.

En l’experiència de la líder estudiantil Juliana Higuera

Assenyala que el procés de repressió que viuen els moviments socials a Colòmbia 
és molt fort, que es troba empitjorat en algunes zones del país. Referent al moviment 
estudiantil, en particular les dones patim, al•ludeix Juliana, una triple càrrega perquè 
se’ns violenta com a defensores, dones i joves. Aquesta última categoria té una con-
notació bastant especial, ja que per pertànyer als entorns universitaris se’ns crimina-
litza en major mesura, a més d’usar la infantilització com a mecanisme d’invalidesa 
davant les nostres demandes i davant la nostra labor de defensa.
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En els espais de mobilització no hi ha gens de respecte per les comissions de DDHH, 
se’ns atropella i criminalitza sense reconeixement de la labor de defensa. Nosaltres 
estem en xarxa i com bé hem dit la defensa dels DDHH és un exercici col•lectiu; 
malgrat això, estem exposades a violències i criminalització. En el context colombià 
existeix una particularitat enfront de la por a la detecció o estar baix arrest de la força 
pública, va més enllà de les implicacions legals, és la por a les tortures a les quals 
han sigut sotmeses companyes en aquests llocs d’arrest, denominats CAI (Centres 
d’Administració Immediata). Dins dels testimoniatges de les companyes, es troben 
històries en què les dones han sigut sotmeses a nus forçosos, víctimes de tocaments, 
en molts casos es registren actes sexuals abusius sense concloure en un acte carnal 
violent.

El 2020 ha sigut profundament tràgic per a les dones a Colòmbia, vam tindre el cas 
d’una violació col•lectiva a una xiqueta indígena, del poble emberá, per part de mem-
bres de les forces armades i igualment es va presentar la violació a una dona dins d’un 
CAI a Bogotà. Aquestes situacions evidencien les violències específiques a les quals 
estan sotmesos els cossos de les dones, a més, de la violència simbòlica que se’ns 
exerceix; d’altra banda, a les mares se’ns jutja en doble mesura per ser defensores, 
ja que es considera contrari a la cura dels o les xiquetes. Les dones sempre trobem 
categoritzacions que ens redueixen i ens qüestionen el nostre paper com líders i de-
fensores, es parla de la relació del nostre físic, de la nostra alçada o la condició de si 
som mares o no ho som; sembla que qualsevol d’aquestes categories fora excloent de 
la defensa i mobilització social.

En l’experiència de la líder del moviment de dones Patricia Castillo

Una de les labors més importants, és la construcció a través de polítiques de la imatge 
de les defensores; encara que som presents en tots els processos és freqüent que 
a les dones no se’ns reconega com a defensores i fins i tot es pot arribar a concebre 
que els espais de defensa dels DDHH no són per a les dones. Des de les concepcions 
masclistes el treball de les dones continua sent relegat a uns espais específics, que 
ens desplacen del públic i de la lluita i defensa dels DDHH; així que són territoris que 
també hem de conquistar i propendir per posicionar la imatge de les dones com a de-
fensores polítiques. 

El segon punt que considere fonamental és el reconeixement que els i les defensores 
no són persones individuals, sinó que actuem en col•lectivitat, en organitzacions i 
xarxes que fan possible aquesta defensa de drets no sols individuals sinó col•lectius. 
Això és molt important perquè implica polititzar aquesta lluita, que no vol dir que en si 
mateixa no siga política, sinó que dona obertura a altres sectors del moviment social.

El posicionament i reconeixement dels qui defensen els Drets Humans és un meca-
nisme per a blindar-los de la criminalització i tots els efectes que aquesta produeix; 
com la disminució de possibilitats laborals i per tant la precarització de les seues vides, 
especialment de les dones, i fins i tot implicacions que afecten fins a les seues vides 
de parella. 
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Així mateix, les violències que enfronten les defensores són violències de gènere i les 
exerceixen en particular sobre el cos de les dones. En el context de Guatemala, hem 
viscut que en les accions de desallotjament s’ha utilitzat com a estratègia d’intimidació 
perquè les comunitats isquen del territori ocupat la violació sexual a les líders. Aquest 
risc és una arma en contra de les defensores de drets, que no afecta en la mateixa 
mesura als homes; sense pretendre jerarquitzar els qui estan millor sinó enunciar com 
en específic afecta les dones. Per a fer front a tots aquests riscos, són fonamentals 
les xarxes, l’articulació i els mecanismes de protecció; especialment quan es vinculen 
organismes internacionals. La criminalització dels qui defensem els DDHH inclou un 
biaix de gènere que castiga majorment les dones.

En l’experiència de la líder maputxe Ingrid Conejeros

Des del poble maputxe és molt complex segregar les condicions de repressió, entre 
homes i dones, assenyala Ingrid que des de la seua visió i en representació de la de 
la seua comunitat, els qui treballen per la defensa de les autoritats i les directives ma-
putxes ho fem amb la visió de poble i dins no ens és possible separar-nos en homes 
i dones; no obstant això, comprenc perfectament la lluita feminista i ressalte el seu 
valor. Però per al poble maputxe la lluita és de poble, homes i dones, i així mateix hem 
sigut receptors de les violències que provenen de la colonització i el racisme estruc-
tural, l’hem rebut tant homes com dones, perquè som un poble que està en l’intent de 
ser sotmés. Ho dic des del respecte a la causa feminista.

Tot el poble maputxe, homes, dones, xiquets i xiquetes hem sigut víctimes de les es-
tratègies d’opressió desplegades pels estats argentí i xilé; l’afectació la vivim com a 
poble i l’experimentem des de la comunitat fins als nostres territoris i deïtats. No sols 
se’ns ataca físicament, sinó que se’ns atempta contra les nostres creences, contra el 
respecte dels nostres espais, contra la nostra cultura i els nostres ritus.

Així mateix, s’ha utilitzat l’empresonament com un mecanisme de repressió contra el 
qual continuem lluitant, perquè tenim moltes germanes i germans empresonats en 
diversos llocs del territori xilé i nosaltres com a poble continuem reclamant l’aplicació 
del Conveni 169; en el qual es reconeix que els pobles originaris podem establir els 
nostres propis processos de condemna en els nostres territoris i sota les nostres cos-
movisions. 

Com a maputxes exigim que se’ns garantisca el dret d’aplicar les nostres lleis. En 
aquest sentit, hem passat per molts processos de criminalització que ens han portat a 
estrades judicials, en judicis esbiaixats amb escàs nivell probatori en els quals no exis-
teixen proves suficients per a inculpar; així i tot, sempre s’acaba condemnant, malgrat 
que hi ha molt d’escàndol sobre com s’enjudicia les directives maputxes. 

La cultura occidental ha instal•lat molts dispositius per a derrocar la defensa maputxe 
pels territoris, perquè el seu objectiu és l’acaparament de les terres per a l’extractivis-
me neoliberal. Les conseqüències són múltiples, la criminalització és àmplia; a no-
vembre del 2020 tenim molts presos polítics maputxe que continuen des de les seues 
condicions, la defensa pel territori i les famílies. Aquestes absències no sols afecten 
les persones empresonades sinó als seus cercles familiars i al poble, perquè és un 
atemptat contra les directives i els suports econòmics del poble. 
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En l’experiència de la líder pels drets sexuals i reproductius CeciliaTerrazas

A Bolívia ens trobem en un procés de recol•lecció de dades per a determinar les prin-
cipals violències a les quals estan exposades les dones. En aquest procés hem pogut 
accedir al cas específic de les treballadores del servei urbà, que són les qui que s’en-
carreguen de la recol•lecció dels residus en l’espai públic; així per a aquest sector de 
dones s’ha presentat una marcada vulneració, sobretot en aquelles dones a qui per la 
necessitat de la pandèmia i les mesures de bioseguretat no sols els han estés els seus 
horaris de treball de més de 17 hores diàries, sinó que també han hagut d’afrontar la 
no valorització del treball respecte al que és desenvolupat per homes. 

Sota aquesta lògica, es defineix que són elles les qui han d’ampliar les jornades la-
borals per a complir amb les demandes del moment, fins i tot s’ha presentat una de-
manda davant la Comissió Interamericana de Drets Humans, que denuncia la falta 
de mesures de seguretat i d’inputs per a les i els treballadors d’higiene urbana, en 
particular per a les dones per vulneracions de gènere, perquè a més hi ha hagut casos 
d’assetjament i vulneració de drets sexuals i reproductius.

Un altre dels casos d’agudització de violència que tenim registrat és la demanda de 
les treballadores sexuals que s’han vist afectades per les condicions de la pandèmia, 
que les han portades a accedir a xarxes clandestines per a poder continuar exercint 
el seu mitjà de subsistència i queden exposades tant a riscos socials com de salut. 
A Bolívia no existeix cap regulació sobre el tema del treball sexual, és més, no hi ha 
una discussió seriosa sobre la seua abolició o regulació; fet que contribueix estructu-
ralment a la falta de resposta Estatal davant les condicions de vulnerabilitat d’aquesta 
població en la pandèmia.

És de ressaltar que, igual que la pandèmia empitjora els sistemes de vulneració, obliga 
a la innovació de mitjans de resposta social per a fer front a l’absència Estatal. Un dels 
casos que vull ressaltar és el de les assistents comunitàries, que són encarregades 
locals de dotar a les dones de mètodes anticonceptius, especialment anticoncepció 
d’emergència i acompanyament d’avortaments, ja que el confinament va disparar els 
casos d’embarassos no desitjats. 

Les defensores dels DDHH en temps de pandèmia

A Guatemala

Patricia Castillo al•ludeix que, valdria la pena assenyalar que a Guatemala es van 
prendre mesures enfront de la pandèmia de manera tardana i van ser graduals, en 
principi insuficients, la qual cosa va permetre un increment dels contagis. 

L’enfocament amb el qual s’han implementat les mesures és una de les preocupa-
cions, perquè ha sigut bàsicament de control i autoritarisme, això ho vam veure espe-
cialment quan es va començar a assenyalar als migrants retornats. Guatemala és un 
país que expulsa a la seua població, especialment joves, que migra cap als EUA, país 
que amb la pandèmia va incrementar els seus mecanismes d’expulsió cap als països 
d’origen; cosa que va fer que moltes de persones retornaren contagiades, perquè no 
es va tindre cap mena de protocol per part del país expulsor. A més, a Guatemala 
se’ls va brindar un tracte com a presoners o reclusos, fins i tot el procurador de Drets 
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Humans va constatar que la majoria d’aquestes persones no havia d’haver romàs 
reclosa; encara més, en consideració de les precàries condicions en què es trobaven 
confinades, sense ni tan sols les condicions sanitàries mínimes.

Juntament amb les mesures de prevenció, que no van ser més que restricció de drets 
constitucionals sota l’empara de declaració de l’estat de calamitat pública, fins a un 
cert punt justificables donada la dimensió de la pandèmia, i, amb la intenció de con-
trarestar l’expansió de la pandèmia en el territori nacional, més enllà del necessari es 
va declarar també durant aquest temps estats de setge, estats de prevenció en terri-
toris principalment afectats per conflictes socioambientals, per processos de reclam 
per l’acaparament de la terra i l’aigua, principalment, i processos de criminalització en 
contra de defensores i defensors. 

A molts d’aquests territoris no va arribar el personal sanitari, ni els inputs mèdics re-
querits per a les atencions; no obstant això, si va arribar la força armada per a exercir 
la repressió, no sols això, sinó que va exposar al contagi a comunitats que s’havien 
resguardat de manera interna, impedint l’accés d’externs i en arribar la força armada 
van contagiar a les comunitats i van posar en risc la salut de les gents. 

Amb tot això, voldria assenyalar que la pandèmia va ser utilitzada per a sembrar la por 
en les comunitats i desestabilitzar els processos de resistència avançats; a més de per 
a enfortir els mecanismes de criminalització. Així mateix, es van presentar captures de 
defensores i defensors en profit de les limitacions per a la mobilització social. 

En la nació Maputxe

Les apostes de governs ultrafascistes s’han instal•lat a la regió, ja que les polítiques 
que s’han implementat no tenen a veure amb atendre una crisi sanitària, perquè en el 
cas del poble maputxe a l’Argentina i Xile, han sigut accions de control militar. S’han 
actuat en tots els casos tard i malament, tant així, que en l’Estat de Xile s’han trencat 
molts rècords mundials de contagi per càpita i d’ocupació de llits als hospitals. No obs-
tant això, el Govern ha continuat amb la perspectiva militar del tema. 

Des de 2019, a Xile va rebentar una crisi social, denominada com l’esclat en què el 
poble es va bolcar als carrers a manifestar-se pel que fa a diverses situacions que 
estaven acumulades en temes de desigualtat, principalment. El país es trobava en un 
moment de bastant agitació dels moviments socials, per la qual cosa la crisi ha vingut 
a aplacar l’esclat de les mobilitzacions i el Govern ha aprofitat la crisi sanitària per a 
controlar-les, assumint polítiques de militarització.

Si bé, la pandèmia representa una crisi sanitària que ha portat al col•lapse els sis-
temes hospitalaris del país, la resposta d’inversió del Govern ha estat enfocada en 
l’enfortiment de les forces militars, sense que això tinga cap correspondència amb les 
necessitats desvelades per la crisi. En aquesta mateixa línia es donen les mesures 
repressives que es cobreixen amb l’excusa de la pandèmia, però que estan realment 
adreçades a la repressió i el desmunt de la mobilització social. Així mateix, durant el 
temps de crisi s’ha produït una recrudescència de les normatives que criminalitzen les 
manifestacions, cosa que deixa en major vulnerabilitat als qui lideren i acompanyen 
les mobilitzacions.

La pandèmia ha desvelat la fragilitat del sistema sanitari xilé, i la falta de garanties pel 
que fa a l’accés a la seguretat social de la ciutadania, l’abusiu model capitalista que té 
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Xile, que ha convertit la salut en un servei de luxe.

A Bolívia

Cecilia Terrazas proposa abordar el tema de la pandèmia a partir de les violacions 
i garanties dels drets sexuals i reproductius durant el temps de crisi. Si bé, es van 
presentar alguns esforços normatius i es van expedir guies per a la protecció de do-
nes embarassades i en condicions vulnerables; el col•lapse del sistema sanitari no 
ha permés l’efectivitat d’aquestes estratègies. Aquestes condicions revelen les falles 
estructurals que no se solucionen amb normativitats contingents, més encara, quan 
ni tan sols existeix voluntat política per a fer vertader enfront d’aquestes necessitats. 

Cal tindre en compte que Bolívia té els índexs més alts de mortalitat materna, emba-
rassos a primerenca edat i càncer de coll uterí de la regió llatinoamericana, la qual 
cosa revela la vulneració estructural dels drets sexuals i reproductius, per tant, aquests 
fets no podrien ser diferents en temps de pandèmia. 

A Bolívia s’ha comunicat que cada dia hi ha almenys 4 xiquetes embarassades, i que 
els qui opten per la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) s’han de sotmetre a tots 
els impediments legals i la falta de suport institucional; que, si ja abans de pandèmia 
representava una lluita per a les dones, en pandèmia s’han aguditzat els impediments 
i les excuses per a no garantir aquest dret, fins i tot en els casos emparats legalment. 
Així l’objecció de consciència és molt recurrent o l’al•lusió a la falta de serveis per a 
practicar els procediments i així totes les excuses per a no atendre aquest dret de les 
dones.

En el món es parla d’un baby boom en temps de pandèmia, però a Bolívia és realment 
una problemàtica social, per tractar-se en tal mesura d’embarassos no desitjats i en 
dones en edats massa primerenques per a la gestació. Una altra de les problemàti-
ques deslligades és l’augment de la mortalitat materna, aguditzada per l’atenció dels 
parts en els domicilis sense les condicions sanitàries mínimes; ja que es tracta, en 
la seua majoria, de població en condicions de vulnerabilitat que no compta ni amb 
l’espai, ni amb els serveis necessaris per a atendre de manera segura un part a casa.

A Colòmbia

Per a fer referència a la pandèmia voldria fer-ho des de dues categories en específic 
la violència cap a les dones i la desocupació, assenyala Juliana Higuera. Referent a 
la violència, aquesta excedeix els fets que es presenten a l’interior de la llar, perquè 
s’ha vist traslladada als carrers, en les mobilitzacions, en les zones de frontera amb 
Veneçuela i en molts processos de desaparició en diferents espais del país.

Per la seua part, la desocupació s’ha incrementat considerablement durant la pandè-
mia i afecta principalment les dones, perquè són majoritàriament les qui es troben en 
els espais de la informalitat econòmica; a més de tindre l’obligació de complir fins amb 
la triple jornada laboral per a poder garantir els serveis mínims de subsistència en les 
seues llars. 
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És d’anotar que en temps que antecedeixen a la pandèmia a Colòmbia ja hi havia una 
marcada feminització de la pobresa. Com si no fora suficient amb la violència i la des-
ocupació, des de les bancades legislatives s’han presentat projectes per a retrocedir 
en els drets en relació a l’IVE, i s’han représ discussions superades com els drets del 
fetus. A les dones no sols ens toca lluitar per aconseguir els drets mínims, sinó que 
toca mantindre la guàrdia perquè no siguen arrabassats.

És important ressaltar que durant la quarantena no va cessar el genocidi, no es va 
frenar ni va disminuir l’assassinat sistemàtic de líders i lidereses socials, sinó que va 
créixer exponencialment fins al punt que al juny ja ascendia a mil el nombre de perso-
nes defensores assassinades des de la signatura de l’acord de pau. Com a moviments 
socials i de ciutadania tenim por al virus, la qual cosa ha paralitzat la mobilització i la 
presa dels carrers; a més de la repressió, a la qual no tenim por, sinó que és un impuls 
més per a eixir i prendre’ns els carrers.

Identificació d’efectes positius de la pandèmia sobre la defensa dels DDHH

Totes les defensores coincideixen, que, sens dubte, un dels efectes positius de la 
pandèmia ha sigut l’ús de les xarxes i els mecanismes digitals per a expandir les con-
signes, demandes i lluites. Així Patricia Castillo, al•ludeix que un dels aprenentatges 
més significatius és l’ús de mitjans digitals per a la comunicació, l’articulació i la gene-
ració de xarxes. El temps de pandèmia ha obligat a la disminució de la bretxa digital, 
ja que l’accés a les tecnologies de la informació es torna una necessitat bàsica per a 
l’estudi i el treball. Així mateix, infereix que un altre dels punts positius és la possibilitat 
per a concentrar-se en uns certs punts específics que s’havien vist postergats per la 
demanda de temps que té l’activisme en els espais públics. Un altre dels beneficis que 
s’assenyalen és la ruptura de les fronteres físiques, perquè amb els mitjans digitals 
s’han articulat veus i demandes més enllà dels territoris i s’ha trencat amb la limitació 
del transport i la distàncies.

La pandèmia ens ha posat moltes situacions en primera línia i ha sigut una crida a la 
ciutadania en general, per a polititzar cada espai de vida, les recàrregues del treball 
domèstic. Per exemple, la problemàtica de l’escassetat de l’aigua domiciliària: moltes 
comunitats no havien comprés la gravetat d’aquesta situació fins que han hagut de 
passar temps a casa, constatant que es requereix molta aigua per al sosteniment de 
l’habitatge i els seus integrants. Aquestes situacions de crisis ens permeten reflexionar 
si els estats estan complint amb el seu deure de cuidar la vida i els interessos comuns, 
així mateix reflexionar sobre l’economia de subsistència, si s’està desenvolupant i baix 
quins serveis o objectius.

D’altra banda, Ingrid Conejeros ressalta que la pandèmia ha sigut una oportunitat per 
a enfortir la mobilització social des del virtual, per a explorar altres formes d’organitza-
ció i estratègies, a més de ser una oportunitat per a convocar a diversos públics. Ha 
sigut una oportunitat per a escoltar-nos entre lluites, per a compartir realitats i resistèn-
cies i com a producte d’aquesta oportunitat s’han teixit noves aliances. 

En aquesta mateixa línia, Cecilia Terrazas agrega que a més de tot l’assenyalat aquest 
temps ens ha donat l’oportunitat de reflexionar sobre l’espai «domèstic», sobretot el 
treball que es genera en aquest entorn i la càrrega que pressuposa per a les dones, la 
pandèmia ha desvelat la profunda segregació de rols que ha sotmés a dobles i triples 
jornades a les dones, sense cap reconeixement, perquè no sols és el no reconeixe-
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ment econòmic, sinó fins i tot el no reconeixement social i  familiar.

Un altre dels aspectes positius d’aquest moment tan difícil és la creació de xarxes, 
no sols aquelles que es possibiliten des dels mecanismes digitals, sinó les xarxes 
comunitàries, veïnals i de dones que es van crear i van activar en aquests temps com 
a mesura de solidaritat, sobretot com a mesura d’empatia. Finalment, es destaca la 
creativitat per a continuar en la resistència, en la mobilització i mantindre vigents i avi-
vades les lluites.

Per a tancar, Juliana Higuera es recull en l’oportunitat de l’articulació. A Colòmbia s’ha 
gestat durant la pandèmia un procés de convergència feminista nacional, un espai que 
ha permés ajuntar-se, i fins i tot ha donat espai per a visibilitzar les violències que es 
pateixen dins de les mateixes organitzacions, perquè són violències que es neguen i 
desconeixen, i també la violència política. 

Aquest escenari ens ha permés ajuntar-nos, resistir i construir a partir de les condi-
cions en les quals ens ha posat la pandèmia. D’altra banda, enfront del genocidi que 
estem vivint a Colòmbia, s’ha gestat com a resposta l’articulació de barris i comuni-
tària, que permet gestar mobilitzacions i activitats en diversos territoris tant rurals com 
urbans. Sumat a l’anterior, s’ha enfortit la formació política en els moviments i orga-
nitzacions, però també en la defensa dels DDHH millorant aspectes com l’autocura i 
la cura col•lectiva, trencant amb el biaix de la cura que ha imposat la pandèmia, més 
enllà de les mesures de bioseguretat, perquè com a defensores hem d’establir els 
nostres propis protocols i accions de cura davant dels nous escenaris de repressió.

5.2. Dones migrants i del sud global com a subjectes solítics                                                                                                                                         
Jeannette del Carmen Tineo Durán, Evelyn Buenaño i  Claudia       
García Giraldo

En el present capítol es presenta l’intercanvi de propostes i reflexions entorn de  les 
migracions des d’una perspectiva feminista, antiracista, descolonial i interseccional. 
Així mateix, s’aborden els desafiaments que afronten els moviments de dones racia-
litzades, a més de visibilitzar l’actuació imbricada del racisme estructural i el patriarcat 
en els cossos i experiències de les dones racialitzades del Sud global, amb especial 
atenció en els aspectes comuns de les lluites.

Per a entreteixir aquesta reflexió es compta amb les experiències i construccions epis-
temològiques de tres dones líders que es disputen la descolonització de l’acadèmia. 
Les reflexions es presenten en tres parades que contenen els postulats, camins i re-
flexions de cadascuna de les exponents i conferenciants.
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Les migracions des d’una perspectiva feminista, antiracista, descolonial i inter-
seccional, i els desafiaments que afronten, de cara a una acció col•lectiva, els 
moviments de dones feministes i racialitzades en l’estat espanyol, per Jeanette 
Tineo Durán 

Començaré per situar la reflexió sobre els feminismes descolonials, antiracistes i si-
tuar-nos en el centre de la discussió, revelant el que es posa en debat respecte dels 
moviments socials i del món que cohabitem i sobre els elements que són centrals en 
la política descolonial i de la política feminista, que d’alguna manera posen en escac 
unes certes posicions dins dels moviments socials, per a aquest cas, el feminisme. 

Em situe des de Madrid amb procedència del Carib, soc afrodescendent, m’inscric dins 
de la llarga genealogia d’éssers que resistim a una cadena global colonial d’opres-
sions. Provinc de República Dominicana, una illa partida en dues pels interessos de 
les metròpolis, Espanya i França, aqueixa divisió fronterera que marca la nostra exis-
tència; la dominicanitat és un relat de No-Haití, vivim amb aquesta ferida. 

La meua intenció és parlar des dels llocs que habiten la memòria. Som ací i allà, som 
en el lloc que estem i del qual provenim; portem les cartografies configurades en múl-
tiples memòries i això es reflecteix en aquests espais de lluita en els quals ens articu-
lem, amb llocs comuns que es troben i s’enfronten. Totes aquestes qüestions des de 
la meua experiència tenen tres punts d’entrada, el primer que vull enunciar és l’aca-
dèmia, la qual he creuat a través del Doctorat des del qual m’he proposat arrabassar 
la blancor del coneixement, desblanquejar les polítiques del saber com ens ensenya 
l’acadèmia o les filosofies a Europa, que són quasi totes, però diguem que el nostre 
treball està sent qüestionar les premisses del saber eurocentrat. 

El segon és el meu enfocament professional. Exercisc com a psicoterapeuta en tre-
ball amb persones racialitzades, les acompanye en processos de sanació des de les 
seues històries de dolor i de violència relacionades amb el procés migratori, a més de 
les vinculades a la nostra memòria i històries des dels nostres punts de partida. Es 
tracta de processos de memòria resilient d’aquest Atlàntic negre, d’aquest gran mar 
que cobreix tots aquests múltiples trajectes històrics, trajectes de la foscor, de la ne-
gritud, dels colors no desitjables a partir de la lògica moderna-colonial. En tot aquest 
sentit, una consigna que exalte és que estem a Europa per a omplir-la de soroll i per 
a embrutar-la una mica en aqueix ideari de blanquitud, de llums i de neteges. Som ací 
per a donar els altres tons al «saó». 

La tercera porta és el meu treball en camps d’Investigació-Acció Participativa, abor-
dant també des d’aquests llocs que han de veure amb reflexionar els nostres feminis-
mes, en concret acabe de finalitzar un procés de cartografia de feminismes negres en 
Abya Yala, transfronterers relacionats amb les nostres múltiples diàspores; en moltes 
ocasions les meues reflexions estan guiades a través d’aqueixes experiències, com a 
educadora popular. Des d’aquests punts d’entrada i amb tot el carib que habita el meu 
ser, inicie la reflexió proposada.

Quan pensem el feminisme descolonial o el feminisme antiracista, hem de dir que es 
tracta d’un relat construït des dels budells, des de les experiències mateixes que mar-
quen la nostra existència. El feminisme descolonial, és una proposta, una provocació, 
una convocació i també una invitació crítica al debat entorn a com s’ha configurat la 
història del pensament i la lògica del propi feminisme; un contrarelat al que hem aprés 
que és la lluita feminista i des de la qual s’ha teixit la narrativa social del feminisme. 
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En aquest sentit, recorrem una llarga historia entorn al pretés universalisme del fe-
minisme centrat en la lògica europea i en el pensament il•lustrat; el feminisme des-
colonial és la nostra experiència de situar-nos des dels llocs dels quals provenim, on 
arribem. En aquestes múltiples trajectòries transfrontereres és que es va teixint una 
llarga conversa a l’interior del feminisme que no és fàcil, com diria Audre Lorde, és de 
molta intensitat en termes de llevar una mica la centralitat del subjecte que reafirma la 
lògica del feminisme reconegut o hegemònic.

En aquesta línia, el feminisme descolonial el que fa és reprendre una llarga tradició de 
pensament crític, que prové de les filosofies del sud, de les pedagogies crítiques, del 
feminisme negre, del feminisme xicano, del transfronterer, de les dones de color, ter-
cermundistes com s’autodenominaven els grups dels anys 80 conformats per dones 
racialitzades en el sud dels EUA principalment; així mateix, recull moltes epistemolo-
gies del pensament del Carib. Cal ressaltar que el Carib es tix com a costat fosc de 
Llatinoamèrica, que és un relat blanc o blanquejador, que no és el Carib, com a angle 
d’exterioritat, com l’alteritat, en tant la negritud, que és el que reflecteix la posició del 
Carib. 

El feminisme descolonial és una proposta que ens permet establir crítiques a les for-
mes en què opera el sistema món, el qual no podem entendre sense el seu costat 
ocult, que diria Quijano que és el colonialisme; a partir d’ací estem teixint multiplicitat 
de debats, entorn a un pensament que s’ha construït del feminisme que és profunda-
ment blanquejador de l’existència, diguem que el feminisme descolonial està cridat a 
enfosquir, a posar-li ombra i foscor al pensament oficial feminista, al que es reconeix 
com a feminista, al que més es publica, a les veus autoritzades.

Totes aquestes reflexions les tix des de la meua persona, per això va ser molt impor-
tant la part introductòria i ressaltar la meua afiliació amb un corrent de pensament afro-
caribenya, per a comprendre des d’on comprenc, sense amb això pretendre disputar 
amb altres corrents de pensament gestades des d’Abya Yala. De la mateixa manera, 
em resulta important enunciar-me des de la meua persona estrangera, perquè si bé 
resulta una contradicció reflexionar des del sòl europeu sobre el pensament del Carib, 
he d’enunciar que arribar ací amb la construcció i projecció vital de ser estrangera 
possibilita la reflexió des d’una altra riba, des de la classificació racial a la qual una es 
veu exposada en sòl europeu.

El feminisme descolonial és una proposta encarnada, és una proposta del que signi-
fica habitar els nostres cossos, una vegada hem sigut definides a través de l’adoctri-
nament i càstig al qual hem estat exposades als nostres pobles, territoris i éssers com 
l’ALTRE . El colonialisme està vigent i no va cessar amb els processos de República 
en les nacions d’Abya Yala, continua amb la colonialitat de l’ésser, el saber i de tots 
els fronts, per a crear una condició de subalternitat permanent en la nostra existència; 
som allò que representa: l’altre, la barbàrie, tot allò que no pensa, no raona. De fet, 
totes les polítiques del bon migrant, és a dir, totes les polítiques d’inclusió a aquest 
sistema modern colonial, de fons tenen aqueixa idea.

Per tot l’anterior, la proposta descolonial és ben trencadora perquè no ens conformem 
amb les polítiques d’integració, anem més enllà, anem per la pluriversitat. És a dir, 
un món on podem transitar i conviure de múltiples maneres, per això el nostre movi-
ment no és només de migració, és un moviment diàspor; és com que la vida mateixa 
es construeix en aquests moviments i pertanyem a una llarga història ancestral de 
moviments que en alguns casos són imposats i en altres casos no necessàriament, 
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però sabem que tot aqueix posicionament obeeix a múltiples cadenes de domini. Per 
al feminisme negre, té a veure amb la interseccionalitat, amb com la classe, la raça, 
el gènere i la sexualitat operen dins d’un sistema món que determinarà constantment 
múltiples entrecreuaments de l’opressió. La interseccionalitat no sols tracta d’un ves-
sant de l’opressió, sinó de múltiples entrades amb tots els elements com a determi-
nants del pes amb el qual cada ser ha de viure l’opressió.

La teoria descolonial estableix l’opressió a través de la creació de l’alteritat, es tracta 
d’un model de món que va començar a operar amb el procés del colonialisme; i que 
continua vigent per mitjà de polítiques d’extracció de la terra, de l’aigua, també de la 
nostra espiritualitat, dels nostres sabers, de les nostres polítiques, de la nostra manera 
de conviure, a partir de 1492.

La descolonialitat, per part seua, té el seu origen lligat a la colonialitat, com a resis-
tència a aquest sistema d’imposició. Des dels inicis s’ha forjat el pensament de resis-
tència a aquest model d’opressió, de conquesta, de saqueig, d’esclavitud imposada, 
d’extracció, d’un tràfic transatlàntic, que se sosté en l’actualitat sota el mantell de la 
migració; tal com ha sigut resignificat des de la modernitat-colonialitat imposada en 
els nostres territoris. El feminisme descolonial és incòmode, perquè és crític i se suma 
a la llarga tradició crítica d’aquest corrent de pensament i d’acció política. Així doncs, 
el feminisme ha construït unes epistemologies i ha narrat unes històries en les quals 
la gent de color no apareix, en la qual semblara que hi ha una lògica des del lloc que 
dona origen a la història del feminisme, des de França, per exemple; no és el mateix 
si proposem iniciar la història des d’Haití, seria una altra història, contrahegemònica.

La ferida colonial ens acompanya en el nostre procés de migració, perquè és una fe-
rida oberta sense processos de reparació, ni memòria i que continua sent una història 
actual en els nostres territoris. Aquesta ferida, aquesta violació colonial, Mbembe la 
nomena com la necropolítica, totes les polítiques que indiquen que el lloc d’ocupació 
nostre sempre serà així, des de la condició de migrants.

En aqueixa llarga cadena de violència colonial i el que això ha pressuposat en les 
nostres memòries, es tixen en el present perquè el que passa amb la història colonial 
és que es pensa que es va acabar, i que és una cosa del passat, de fet, als desco-
lonialistes se’ls demana superar això del colonialisme com si es tractara d’un procés 
individual o de simple capritx en desig del reclam. Clar, sobre això al llarg de la his-
tòria, des de 1492 hi ha moviments de resistència, el cimarronatge, el palenque, els 
territoris comunals, els quilombos, és a dir, venim d’una llarga història de resistir a 
aqueixa violència, i el que fem ací quan arribem, és una història de cimarronatge i de 
palenque, perquè teixim reunió i recer, establim polítiques de suport entre nosaltres, 
les migrants, perquè hi ha unes altres que ens estan obrint la porta tot el temps i ens 
estan permetent recer en una Europa que ens vol en desprotecció per a garantir que 
ocupem els llocs que se’ns tenen reservats; en moure’ns d’aqueix espai ens situem 
dins de la migració no desitjable i no volguda. La migració no desitjada és tota aquella 
que ennegreix i que no es permet blanquejar, en aquella que roman viva la cultura, les 
estètiques, les formes de l’ésser i estar que ha sigut narrada en contrapés. 

Si bé la cultura com a bandera de mostrar, mes no de resistència, els resulta conve-
nient en tant els possibilita mostrar-se com «culturalment amigables»; totes les polí-
tiques de multiculturalitat ens inclinen en l’alteritat, perquè el que fan és folkloritzar i 
llevar del nostre folklore tota la força ancestral que tenim vinculada amb la música, el 
menjar, l’estètica, l’ètica i l’espiritualitat profunda que hi ha en cada cos migrat. Pro-
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venim d’una religió, una fe, una forta espiritualitat, un adoctrinament transvestit de fe. 

Quan se li aposta al feminisme descolonial, es fa per fantasiar, simbolitzar, espiritua-
litzar i sanar, se li aposta a crear altres maneres, que no són això de l’ego, ni això de 
la modernitat-colonialitat, sinó que se li aposta a la descolonialitat , que ja és un terme 
de moda, la qual cosa el posa en risc de sostindre la seua essència. No obstant això, 
en si mateixa la proposta descolonial, antiracista, prové de llocs d’enuig i indignació 
contra tot el que se suposa que és la història oficial amb la qual hem hagut de créixer 
i conviure. El desafiament més gran és la descolonialitat, és a dir, totes les metodolo-
gies, totes les formes, que ens poden recolzar en aquest procés que la nostra ment, el 
nostre cos, el nostre esperit, la nostra sexualitat, la nostra experiència en el cos sane, 
s’allibere, faça explotar, enfosquisca; per aquestes raons no ens agrada la lluminositat 
del projecte modern-colonial, en boca de Sueli Carneiro, caldria ennegrir el feminisme.

Tots aquests processos descolonials han plantejat en comú la necessitat que les llui-
tes indígenes i afro s’abracen, que abracen les dissidències en l’orientació i identitat 
de gènere, quan com a dones tinguem les garanties de no sentir-nos expulsades per 
les nostres dissidències, sinó que se’ns abrace.

Confluïm en què hem de canviar la narrativa històrica. La migració inicia en un mo-
ment d’expulsió dels nostres territoris per diverses causes; ens expulsa i ens envia al 
lloc de destinació, al qual arribem per a ser expulsades, és a dir, el procés no acaba. 
Un dels desafiaments més importants de l’aposta feminista descolonial, té a veure en 
com establim aliances i connexions entre tots els col•lectius, com construir un plan-
tejament transfronterer. És una proposta per a sanar la ferida d’habitar les zones de 
no ser, tant en el nostre lloc de partida com el camí i obrir camí per al lloc d’arribada. 
És una oportunitat de posar els marges en el centre per a pensar el que vivim i per a 
comprendre el que està passant.

Transformar resistint – Resistir transformant, defenses comuns de dones racia-
litzades del sud global, centrada en el context peruà, des de Lima, per Evelyn 
Buenaño

El primer que vull plantejar són els meus llocs d’enunciació en relació al que compar-
tiré i a les formes en les quals percep, habite i em relacione amb el món. Solc enun-
ciar-me com a filla de la interculturalitat, en tant la meua mare és una dona indígena 
cusquenya i el meu pare un afrodescendent chinchà. Al llarg de la vida que ells han 
compartit i que jo he habitat, ells coneixien tot el diàleg intercultural com una expe-
riència vital, a més de les seues pròpies experiències de migració que comencen en 
el camp, per necessitat, fins a arribar a la ciutat com a espai amb possibilitats per a 
atendre aquestes necessitats. 

Després continue amb la meua trajectòria i amb les altres persones que fan part de la 
meua família, que han estat vinculades amb la migració voluntària i l’experiència que 
ha implicat poder garantir l’accés al dret de mobilitzar-nos lliurement en els contextos 
que habitem. D’altra banda, m’afirme afroperuana, en tant, és un reconeixement del 
que va implicar la tracta transatlàntica com un escenari i crim de lesa humanitat, que 
va vulnerar els drets d’una diversitat de pobles i comunitats africanes, que a més va 
implicar la tracta forçada i un procés econòmic global, que ha tingut a veure amb l’ali-
mentació de les riqueses de les societats que hui es defineixen a si mateixes com a 
desenvolupades. 
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També des de l’afrodescendència, perquè en particular per a mi ha tingut a veure amb 
la forma que m’he relacionat socioculturalment i la forma en què he pogut apreciar 
i visibilitzar la resiliència i la resistència, a més, pel fet que el meu cos és llegit com 
afrodescendent i és allí on trobe els punts comuns en relació a les violències que 
m’habiten; però també al fet de pensar l’antiracisme com a únic lloc per a la humanitat 
des del qual es pot construir possibilitats reals de viure i habitar en un món en el qual 
totes siguem part; és des d’ací que converse amb l’experiència que compartiré i les 
experiències d’uns certs processos. Fins i tot amb la mirada d’una mostra fotogràfica, 
de l’exposició virtual realitzada #NoSomosUnCasoAislado2  és molt poderosa la decla-
ració que no som un fet aïllat, si bé a partir d’una consciència és molt evident aquest 
fet, per a molta de la població no ho és i és molt important desvelar-ho. 

Denunciar, enunciar i evidenciar que no som un fet aïllat és també una possibilitat de 
visibilitzar com l’heteropatriarcat, el racisme colonial i el capitalisme neoliberal dialo-
guen i interactuen intricadament, justament per a invisibilitzar les nostres experiències 
i trajectòries. A partir d’ací és que ens podem enunciar i cridar que no som un cas 
aïllat, i que som moltes les que habitem experiències comunes. 

Aquesta campanya ha sigut una invitació i una porta oberta per a conversar i sentipen-
sar experiències, que si bé és cert són narrades des d’aquelles que han sigut habita-
des a Espanya i en el nord global, dialoguen directament amb les experiències del sud 
global. Aquesta campanya no sols té incidència al nord, sinó que també són reflexions 
necessàries en escenaris com el peruà, ja que en aquest sud també les dones vivim 
la racialització, aquestes experiències no són poques, no són excepcionals, sinó que 
són part constitutiva del model de república fallit que s’ha anat construint. 

Més fins i tot en aquest context en el qual ha sorgit una necessitat de polititzar la vida 
quotidiana i reflexionar sobre els sistemes perversos que han estructurat les societats 
en les formes en què les coneixem i habitem ara. Des d’ací m’agradaria posar en 
reflexió experiències d’alteritat que no són un cas aïllat, i que en països com el Perú 
on la concentració de població indígena, afrodescendent i, hui dia, la presència de 
població migrant veneçolana és substantiva. El Perú és el segon país que més rep 
migració veneçolana en el context llatinoamericà; a partir d’ací és molt important po-
sar en diàleg totes aquestes experiències que estan transformant la societat però que 
impliquen resistència constant.

Per tot l’anterior, les reflexions les plantejaré des de tres línies que he definit com a 
importants; d’una banda, el que ha revelat la pandèmia, el racisme estructural com un 
element que és clau situar, després intentaré parlar d’alguns elements claus del que 
ha passat al Perú, de cara justament al que ens enfrontem, que són 200 anys de vida 
republicana, que imposa justament la necessitat de replantejar aqueix pacte social 
que deixa a moltes subjectes fora del sistema. Finalment, cal plantejar unes certes 
condicions que considere són claus en relació amb l’imperatiu «esperançar», en el 
context actual de mort, dolor i tristesa que ha implicat la pandèmia i la forma que ha 
impactat els nostres pobles i comunitats, es representa en les xifres de morts, de con-
tagiats i de precarització de la vida. També és important portar i reconéixer aquestes 
experiències que ens permeten generar diàlegs entre processos de resistències i de 
lluita que es donen en el sud global; i que necessiten ser compartits i retroalimentats 
mútuament, sense perdre de vista la dimensió comunitària, la dimensió local, per a 
tindre la dimensió global d’aquests processos.

2 https://nosomosuncasoaislado.org/
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En relació amb el que ha desvelat la pandèmia, molts dels debats al Perú i Llatinoa-
mèrica han estat justament centrats en visibilitzar com diversos camps de la vida com 
la salut, l’educació, l’ocupació i la protecció social han estat afectats, justament per 
com la pandèmia s’ha generat i la forma en la qual aquesta s’ha distribuït desigual-
ment en la societat. Això també ha permés la possibilitat de visibilitzar aquesta acu-
mulació intergeneracional de desigualtats que hi ha hagut en les nostres societats i 
també la distribució dels efectes de la pandèmia, considerant que la forma en què la 
pandèmia ha sigut mobilitzada o el virus s’ha mogut en el món, ha estat més centrat 
en determinat grup de poder i els efectes i les morts han estat sobrerepresentats, en 
grups d’indígenes, d’afrodescendents a Amèrica Llatina.

Per al cas del Perú, el 13% de la classe alta a Lima, té prevalença de contagi enfront 
del 50% de la població que es troba en situació de pobresa, llegiu que al Perú la po-
bresa està focalitzada en pobles indígenes i afrodescendents o persones mestisses, 
entenent el mestissatge com un procés d’emblanquiment i d’invisibilització de deter-
minats sistemes d’opressió. Considere que el Covid-19 va deixar clar alguna cosa 
que veníem denunciant des dels moviments indígenes i afrodescendents, des de les 
dones afrodescendents a Amèrica Llatina, que té a veure justament amb la dimensió 
global, estructural i institucional del racisme i de la seua actuació articulada amb l’he-
teropatriarcat i el capitalisme neoliberal. És la seua expressió més violenta i sistemàti-
ca en la vida i en els cossos de les dones racialitzades, m’atreviria a enunciar que en 
diversos llocs del món i en particularment a les Amèriques, que van des del Canadà 
fins a Xile i l’Argentina. 

Voldria col•locar el focus en el tema del racisme institucional i estructural, justament 
perquè dins dels processos hi ha hagut debat, denúncia del racisme individual i del 
comportament de la seua dimensió subjectiva, que és central i important perquè final-
ment contribueix amb les formes en què s’alimenten i mantenen determinades estruc-
tures, però crec que també és clau en aquest moment col•locar el focus d’atenció en el 
racisme estructural, atès que aquesta relació entre l’economia i els models econòmics 
de les societats que habitem estan generant aquesta acumulació sistemàtica i com no 
comencem a parlar del model econòmic i a problematitzar com aquest se sosté grà-
cies a un racisme estructural que l’alimenta, difícilment podrem fer canvis en la vida de 
les persones racialitzades en les nostres societats. 

El debat sobre el racisme estructural també és un debat sobre les maneres de cons-
truir societat, quan el racisme es llig en les societats, està justament en el planteja-
ment d’aquest projecte polític de societat que es vol i aquest projecte polític de moder-
nitat que es va establir; que és aspiracional per a moltes societats llatinoamericanes. 
És important posar-ho en el debat, perquè d’una altra manera, com s’ha vist en els 
últims anys al Perú amb la migració veneçolana, el racisme continua creant altres me-
canismes de racialització constants, que es van recreant en les societats en les quals 
estem; fa que siguem anomenades com a negres, índies, sudaques; es va creant 
aquesta lògica de configuració de noves alteritats que estaran en aquesta posició de 
desigualtat del sistema. 

Pose de manifest la importància de retornar el diàleg, col•locar el tema en el centre, i 
començar a debatre’l en societats com les peruanes i les llatinoamericanes. Un debat 
entorn del model econòmic que es té, als efectes i alimentació que es genera substan-
tivament, perquè hui hem aconseguit visibilitzar com el racisme genera privilegis, que 
garanteixen protecció social i la possibilitat d’habitar un context pandèmic.
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En temps de Covid-19 , malgrat que la sostenibilitat de la vida estava garantida pels 
qui habiten en el camp o pels qui tinguen garantida la figura de cuidadores; en la seua 
majoria dones, racialitzades, les qui s’han vist molt afectades en els seus treballs, 
també per l’exigència de cuidar-se a si mateixes i recórrer a altres mecanismes per 
a la generació d’ingressos. També cuidar en el terme de cura de les societats, com a 
mecanisme de supervivència, de subsistència, d’ingrés econòmic, però també en re-
lació amb el camp, que ha sigut des d’on han vingut els productes amb els quals s’ha 
aconseguit sostindre la vida de les persones.

Aquesta visibilització dels privilegis, en països com el Perú i entenc que en realitat en 
els subjectes d’altres països en els quals s’han implementat quarantenes, s’ha visibi-
litzat en els qui han ostentat les condicions de justícia o de drets per a viure dignament 
en temps de confinament, mentre que, molts altres sectors de població racialitzada 
ha estat exposada a buscar noves formes per a sostindre la vida. És ben important 
reprendre aquest element perquè, m’atreviria a anunciar-lo, si bé el treballem i parlem, 
la pandèmia ho deixa evidenciat de manera evident per a totes les societats.

Des d’aquesta perspectiva és molt important assenyalar el racisme institucional, que 
s’ha pogut veure en les formes en què les respostes dels Estats han deixat fora de 
protecció, de cura a molts sectors de població, sent totes i tots, població racialitzada. 
Tot l’anterior, en diàleg amb la dimensió heteropatriarcal, perquè com s’ha plantejat 
l’Estat té en el seu ADN fundacional-republicà l’heteropatriarcat i el racisme; això ha 
generat que les dones racialitzades a Llatinoamèrica es troben particularment en si-
tuació de vulnerabilitat en el context de la pandèmia; així hi ha hagut casos de dones 
que estan exposades, o que han hagut fins i tot de posar en risc la seua pròpia integri-
tat física i la seua salut per a poder garantir la vida de les seues societats i comunitats.

Un aspecte que ha revelat la pandèmia és que ens mantenim amb estats racistes, 
heteropatriarcals i en societats que han tractat d’invisibilitzar aquestes dimensions; 
però que en l’actualitat no és possible caminar cap a cap projecte de nova normalitat, 
o donar un pas cap avant d’aquesta pandèmia sense mirar aquestes dimensions en 
els diversos contextos.

Per al cas del Perú, és particularment rellevant, som pròxims al segon centenari de 
vida republicana, en un context en el qual a la fi del 2020 s’ha d’eixir als carrers a de-
nunciar i a manifestar-li a l’Estat que les seues institucions no ens representen, que 
es troben d’esquenes a la població, que són justament les que han evidenciat que són 
producte d’un contracte social excloent de les dones, indígenes i als afrodescendents. 
Molts dels elements del contracte social, de l’establiment de la idea de república pe-
ruana no han sigut aliens a la realitat en la qual ens trobem; quan la pandèmia esclata 
i es prenen mesures, són justament la població indígena i afrodescendent els qui que-
den per fora de la resposta de l’Estat, fora de l’imaginari del que l’Estat hauria de fer.

Voldria destacar que el Perú és un dels set països amb més població de les Amèri-
ques, és un país on hi ha alta concentració de població indígena i afrodescendent, 
més de 4 milions de persones s’identifiquen com a indígenes, prop del 5% s’autore-
coneix com a afrodescendent. Però també ha sigut uns dels països disciplinats en 
l’economia, i hui un dels grans debats interns està relacionat amb la idea de disciplina 
econòmica, doncs, malgrat totes les crisis, el sistema ha d’organitzar-se per a trobar 
la manera de respondre. No obstant això, és justament aquest sistema econòmic dis-
ciplinat el que ha col•locat en vulnerabilitat extrema a un ampli sector de la població, ja 
que no contempla mecanismes de protecció social; ni la garantia d’un accés a la salut 
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global i gratuït. 

Així mateix, les condicions del sistema educatiu perquè pogueren respondre a les 
condicions de contingència de la pandèmia, s’han formulat des d’aquest mateix sis-
tema econòmic, que ha col•locat a dones racialitzades en situació d’amuntegament i 
en la disjuntiva de garantir l’educació dels seus fills a través dels processos virtuals, 
que s’han instal•lat com a mecanismes institucionals a través de l’Estat, tot i que no 
es té accés a internet o a tecnologies. També han sigut aquests mecanismes els que 
han generat l’increment substantiu dels casos de violència contra les dones, particu-
larment els casos de violència, que no sols són violències basades en gènere en els 
contextos familiars, sinó també feminicidi i de violència institucional de les dones i de 
l’exposició d’elles. 

L’Estat peruà és miop, i no va tindre la capacitat de visualitzar i comprendre les pràc-
tiques comunitàries i d’articulació que es van gestar en moltes comunitats indígenes 
i afrodescendents com a resposta per a evitar els contagis i blindar als pobles, així 
com per a disminuir els impactes del confinament i les conseqüències econòmiques. 
En molts territoris la intervenció de l’Estat sol va ser un fet de vulneració, en tant des 
de les seues mesures individualitzades i autoritàries augmentaven els contagis i no 
comprenien les formes en les quals responien moltes comunitats davant la situació de 
crisi. Un dels fets més vergonyosos, va ser haver ignorat en tal magnitud al poble mi-
grant veneçolà, desprotegint-los, sense les mínimes mesures de protecció o empara.

Els temps de quarantena, que van ser bastant llargs al Perú, van donar l’oportuni-
tat que les comunitats reprengueren la dimensió de ciutadania, i també el nivell de 
consciència sobre el poder que teníem en la societat que habitem; aquest poder que 
s’adorm per les exigències d’un sistema neoliberal que no et deixa pensar, que t’exi-
geix subsistir. Una oportunitat de mirar l’Estat, d’observar com avançava el procés 
de contagi, de mirar com la pandèmia estava tenint impactes diferenciats, amb unes 
polítiques públiques plenes de contradiccions; posant en joc la vida de la població ra-
cialitzada per a garantir la reactivació econòmica, a expenses d’un sistema econòmic 
que requeria del consum.

La pandèmia va ser també una possibilitat d’analitzar com actuaven cadascuna de les 
institucions de l’Estat, a partir d’això, es desvela no sols una crisi política, sinó del sis-
tema, una visibilització que el sistema s’està caient a trossos, per la seua construcció 
a esquena dels interessos, de les trajectòries, de les necessitats i de les experiències 
dels perdedors de la modernitat, que són les dones, els indígenes i la població afro-
descendent.

Aquesta presa dels carrers, les cassolades; en la seua majoria de la gent jove, no 
perquè foren els i les úniques indignades sinó perquè tenien menor probabilitat de 
risc sobres les seues vides respecte a la pandèmia; totes aquestes manifestacions 
diverses van ser un crit de dir: som ací, estem observant a aquest Estat que no ens re-
presenta i exigim arribar als 200 anys d’aquesta pseudorepública o república moderna 
amb altres polítiques. Si bé han sigut peticions i exigències justes i pertinents no ha 
deixat de ser dolorós, perquè durant les mobilitzacions es van perdre les vides de dos 
joves, en el procés d’agro també vam perdre a un altre company, va ser un dolor sentit 
de manera col•lectiva però que va generar la possibilitat d’esperançar.
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Desitge connectar aquest imperatiu d’esperançar amb aquelles línies que ens propo-
sem de manera col•lectiva per a continuar teixint a partir de les nostres experiències 
plurals des de les nostres resistències i lluites del sud global. Des d’aquesta perspecti-
va d’articulació hi ha un tema central que té a veure amb la visibilització, amb aquesta 
necessitat de demostrar quotidianament que som ací, que som, i que tot això és prou 
valuós per a la societat en què estem. 

En aquesta necessitat constant de visibilització, és fonamental denunciar on es di-
rigeixen els beneficis de la invisibilització, aquest és el desafiament per a construir 
projectes polítics antiracistes des del sud global, que ens incloguen en la nostra to-
talitat que ens permeten articular els nostres esforços per a desmuntar el racisme 
institucional i estructural que existeix als nostres països, per a problematitzar aquesta 
construcció de sistemes de privilegis i desigualtat. 

Hi ha diversos pluriversos, no obstant això, la nostra necessitat és teixir el comú, tro-
bar els nostres punts de trobada de defensa comú, enfront d’un sistema que demanda 
que siguem antiracistes, perquè és l’únic lloc des del qual es pot construir un espai 
habitable per a tota la humanitat. Articular les diferències, perquè la diferència no im-
plique desigualtat.

Una altra línia va més enllà de la visibilització, transcendir de mostrar el lloc en el qual 
estem per a arribar a defensar que pertanyem a aqueixos llocs, per a acabar amb 
aqueixa no pertinença en tots els llocs. Identificar els processos de racialització cap 
a la població migrada de Veneçuela al Perú va ser un procés dolorós però que m’ha 
possibilitat comprendre que aquest racisme es va alimentant, reproduint i reactivant 
dins de les societats per a sostindre la xenofòbia i la construcció de noves alteritats 
que permeten la subsistència i permanència del sistema. En aquests fets està la di-
mensió de pertinença, pertanyem al lloc on estem, siga com siga aqueix lloc, perquè 
construïm i habitem els espais en els quals estem; en aquest sentit, la reflexió de per-
tànyer demanda la construcció d’espais col•lectius com ho és Dones amb Veu, que 
s’entretixen com a espais segurs, per a comptar, per a ser i fer.

Un últim element en aquest procés de visibilitzar i pertànyer als llocs en els quals 
estem, té relació amb les maneres de ser i resistir, com a invitació i recordatori que a 
les dones racialitzades no els ha bastat existir i sempre hem hagut de resistir i ser, en 
moltes ocasions com a únic camí per a habitar i estar. La companya Maria-Fer enun-
ciava que la seua manera de ser i resistir era ser feliç, aquesta frase té un sentit molt 
polític en tant ens posiciona en un sentit de visibilitzar-nos i pertànyer des d’un dret i 
obligació a la felicitat en els espais que estiguem.

Dones refugiades i migrades – Participació en la campanya #NoSomosUnCa-
soAislado, per Claudia García Giraldo

Voldria obrir aquest espai amb una denúncia del genocidi que continuen vivint les de-
fensores dels Drets Humans en el context colombià, ens continuen matant. Colòmbia 
és un país amb una guerra de més de 50 anys, que s’ha arrelat en la vida i cossos de 
les dones, em reivindique com a dona d’arrels indígena, soc tolimenca, llauradora i 
desplaçada 7 vegades a Colòmbia i dos desplaçaments internacionals, un a Veneçue-
la en el 2008 i després en el 2012 a Espanya, per mitjà d’un programa d’Amnistia 
Internacional . 
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Les dones llauradores tenim molts desavantatges, en tots els sentits, en el país d’ori-
gen i en els nostres llocs d’arribada; l’accés a l’educació fa part d’aquests desavantat-
ges-opressions, des de la meua experiència vaig tindre l’oportunitat d’accedir al cicle 
bàsic d’educació primària, no obstant això, m’exercia com a defensora llauradora de 
la meua comunitat i ha sigut molt complex assumir el canvi de rol en arribar a Espan-
ya, on les úniques oportunitats han estat en les labors de neteja i de cura. Sumant el 
desavantatge de les condicions i vulneracions a les quals s’han d’enfrontar les treba-
lladores dels serveis domèstics i de la cura en el context espanyol. Arribem a engrossir 
el cinturó de la desigualtat a Espanya.

Com a dones refugiades hem patit desarrelament cultural de les nostres organitza-
cions de base, el sistema ens expulsa i hem d’acollir l’exili com l’única opció forçada 
per a continuar conservant la vida, i deixem tot allò que volem amb l’herència de la 
persecució i el perill latent. És molt cruel el moment d’arribar a l’aeroport amb una vida 
de lideratge empacada en una maleta de 30 quilos, és molt dolorós arribar a la fronte-
ra i passar a un país en el qual no se’ns reconeix, sinó que a més se’ns invisibilitza a 
través de les lleis i polítiques, ignorant el camí tan dolorós que estem recorrent.

A molts quilòmetres de distància, de l’espai geogràfic reconegut com a Colòmbia, exis-
teix aquesta altra Colòmbia de 8 milions de persones que hem eixit per raó de perse-
cució política, 5 milions i mig de persones ens trobem escampades per 42 països del 
món a la recerca de protecció a les nostres vides, persones que hem hagut de deixar 
arrere els nostres territoris i lluites.

La guerra es naturalitza contra els cossos de les dones, per als grups armats, tant 
a Colòmbia com en diferents llocs del món, les dones som preses com a botins de 
guerra, com a moneda de canvi, som revictimitzades en tots els sentits. Les líders co-
munitàries com a figures d’apoderament en els territoris, com a gestores de donar rup-
tura dels processos de victimització i vulneració, com a defensores de l’apoderament 
articulat de les dones; ens convertim en l’objectiu militar, s’ha d’acabar amb nosaltres 
com a missatge per a la comunitat en general; ens marquen amb la violència sexual, la 
tortura física i psicològica; dic tortura psicològica a tot el procés d’intimidació per mitjà 
dels missatges que ens fan arribar tant a nosaltres com a les nostres famílies i orga-
nitzacions. Aquesta vulneració es fa més greu per als qui ens declarem antimilitaristes 
en un país en guerra.

M’ha motivat arribar a aquest país i teixir vincle amb dones amb les quals hem fet pro-
cés de reivindicació juntes, volguera exaltar la meua gratitud amb la participació en la 
campanya #NoSomosunCasoAislado. Així mateix, he teixit una resistència de visibilit-
zació de les nostres existències i trajectòries, per a alçar la veu i enunciar que no som 
un cas aïllat. A través de la meua participació en la campanya, vaig voler ressaltar un 
dels fets que han sigut un gran assoliment, enmig d’un camí vital de tantes complexi-
tats, l’oportunitat de tindre a la meua mamà en aquest lloc de destinació ha sigut un 
assoliment memorable per a mi. De la meua mare vaig heretar la força, el lideratge, 
però també la seua condició de perseguida. Ella és la meua matriarca, ha sigut la base 
de la meua lluita. També vaig heretar la lluita del meu pare, el primer home feminista 
de la meua història, qui em va donar les bases i eines per a la lluita. En eixir del país 
de Colòmbia, van quedar la meua mare i els meus dos fills majors; no obstant això, 
ha sigut un gran assoliment haver tingut l’oportunitat de portar-la ací, amb la seua 
avançada edat i continuar lluitant juntes. 
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5.3. Reflexió dels reptes dels camins d’esperança de les dones

Les opressions sobre els cossos de les dones es mantenen en tots els espais d’ac-
tuació i disputa, els moviments socials i les lluites per construir i transitar camins d’es-
perança no estan exempts de ser espais on es reprodueixen les opressions; si bé pot 
no ser en els contextos interns per entreteixir camins exclusius per a les dones en els 
quals la bandera feminista és protagonista, sí es veuen emmarcades les opressions 
en els processos d’articulació o en la criminalització de les seues accions.

En les reflexions embastades en aquest capítol s’exposa el compromís polític de les 
dones amb els moviments de resistència i lluita, es van entreteixir veus de dones des 
de diverses ribes de la mobilització i totes encarnen el discurs de la resistència com 
a únic camí possible per a desestabilitzar un sistema estructuralment opressor, espe-
cialment amb les dones racialitzades, empobrides i diverses.

Pel que fa als reptes i als desafiaments dels camins d’esperança de les dones, es 
va exposar la necessitat d’una lluita descolonial, imperatiu per a aconseguir un re-
coneixement digne de la humanitat en la seua diversitat sense que aquesta implique 
mecanismes o jerarquitzacions de desigualtat i opressió.

Aquest capítol és una provocació per a enfortir i articular els camins d’esperança lide-
rats des de les dones, ja que les veus posen en evidència la imminent necessitat de 
les articulacions dels moviments. Per a fer front  a la imbricació dels sistemes d’opres-
sió que utilitzen tots els moments i estats, per a l’autoritarisme i la militarització de la 
vida en enfortiment de les necropolítiques sota les quals es forgen i enforteixen els 
Estats modern-colonials, racista, heteropatriarcals.
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6. Conclusions i reflexió final

Els camins d’esperança des de les dones són diversos, cadascuna de les veus alça-
des en aquestes pàgines són lluites per «caminar, tramar i llaurar camins d’acció»3 . 
Des de tots els territoris tant en el nord com en el sud global es troben experiències, 
trajectòries i sabers que resisteixen als sistemes que s’han obstinat en la destrucció 
de la vida. En aquest text, com en el cicle de xarrades, s’apel•la a l’esperança des 
d’una conjunció de mirades de Freire4  i Walsh, que han emmarcat des dels seus plan-
tejaments a l’esperança com un imperatiu ontològic de la humanitat, diria Freire. Per la 
seua part Walsh, ens remetria a l’esperança com a mobilitzadora d’acció per a trencar 
la paralització pròpia que requereix l’opressió.                                                                                                                     

No obstant això, tant els autors com els qui es van entreteixir en aquesta aposta per 
compartir camins, no ostenten la ingenuïtat de l’esperança com a imperatiu de trans-
formació sense acció mobilitzadora i transformadora. Dit d’una altra manera, és l’espe-
rança accionada com a necessitat històrica de la humanitat per a construir trinxeres en 
les quals es puguen entreteixir altres apostes per la vida i l’existència. Apostes altres 
des del reconeixement cultural, l’exercici de la memòria, la solidaritat comunitària, el 
reconeixement dels sabers no occidentals, el respecte i dignificació de les i els defen-
sors dels DDHH i les apostes per construir epistemologies del sud, des de la teoria 
descolonial.

Cadascuna de les xarrades que van donar lloc a les memòries, va ser una trobada 
amb la desobediència, aquella que en paraules de Freire no accepta la inexorabilitat 
del que esdevé perquè es resisteixen a contribuir amb les forces dominants5 i cons-
trueixen els seus propis camins per a lluitar per la sostenibilitat de la vida. 

La sostenibilitat de la vida des d’una comprensió multidimensional, des de les resis-
tències per la memòria, per crear espais per a la lluita i reivindicació feminista, per la 
resistència comunitària contra la ignorància imposada per sistemes de sotmetiment, 
pel sosteniment de les cadenes de cura individual, familiar i comunitari; per qüestionar 
i esfondrar els sistemes institucionals i socials basats en el racisme, que ha donat con-
tinuïtat a noves formes d’esclavitud i que ha pressuposat la reproducció social de la 
vida, en dir de la professora Carrasco, des d’una profunda desigualtat. És a dir , tant la 
reproducció de la vida com del treball i totes les dimensions que requereix l’existència 
humana es manté sota estructures de desigualtat i inequitat que els garanteixen a uns 
grups en detriment de les condicions d’uns altres.

En aquestes pàgines no sols s’han transitat els camins d’esperança com a mera re-
col•lecció d’experiències sinó des d’un sentit articulador, a més en reconeixement als 
qui li aposten des de tots els espais a la cura de la vida i a l’aposta de la sostenibilitat 
d’aquesta en el centre, sempre en condicions d’equitat. 

“La sostenibilitat de la vida representa un procés històric de reproducció social, un procés 
complex, dinàmic i multidimensional de satisfacció de necessitats en contínua adaptació 
de les identitats individuals i les relacions socials, un procés que ha de ser contínuament 
reconstruït, que requereix de recursos materials però també de contextos i relacions de 
cura i afecte, proporcionats en gran manera pel treball no remunerat realitzat en les llars 

3 Walsh, Catherine. (2017). Entreteixint el Pedagògic i les Lluites Descolonials, camins i sembres de re-
flexió-acció per a Resistir, Re-existir i Reviure. Alter/Natives.
4 Freire, Pablo. (1993). Pedagogia de l’Esperança: un retrobament amb la pedagogia de l’oprimit. 7a ed. 
Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
5 Ídem
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(Carrasco 2001, Addabbo i Picchio 2009, Picchio 2005). 

El treball no remunerat per a la sostenibilitat de la vida excedeix al treball de cura de 
les llars, com hem pogut veure en aquestes xarrades, aquestes cures no remune-
rades també es donen en els espais socials, en els espais de lluita, en les trinxeres 
d’esperança. La majoria de les dones que llauren aquests camins d’acció no reben 
remuneracions econòmiques pels seus treballs socials, polítics i comunitaris; és a dir, 
la cura de la vida és absolutament no-reconeguda i subvalorada en tots els espais. Els 
camins d’esperança que s’han recorregut en aquest cicle són sens dubte expressions 
de cura des de diferents ribes, expressions que reconeixen el sentit de la interdepen-
dència humana com a principi per a garantir la reproducció social i la sostenibilitat de 
la vida.

Les veus que es van recollir en aquests camins són dones que li aposten a les seues 
trajectòries vitals a la construcció de «relacions horitzontals motivades per afectes, 
solidaritats o reciprocitats.»6  Aquests camins no sols tenen un rostre de dona sinó 
que tenen una identitat «racial»7  molt marcada. En les set trobades que es van rea-
litzar, tots el factor de la procedència, color de pell o la marca cultural s’albiren com 
una característica d’opressió en els diversos territoris des dels quals van participar 
les dones. Dins de les dones que van participar va haver-hi una diversitat de més de 
huit (8) nacionalitats, a excepció d’Espanya, totes provinents d’Abya Yala. En tots els 
contextos la «raça» és un instrument eficaç de dominació8; en el context espanyol és 
una dominació marcada des del concepte de migració i la categoria de no ciutadania; 
per la seua part en els territoris d’Abya Yala, les concepcions són diverses en tant 
no existeix l’argument de la migració, però es continuen ostentant els sistemes de 
l’occidentalisme com a superioritat humana, en demèrit de les comunitats indígenes i 
afrodescendents que habiten aquests territoris.

Així mateix, una altra de les característiques dels camins transitats en aquestes xarra-
des, és la preponderància d’espais comunitaris accionats per l’interés i la voluntat 
social i individual, en la seua majoria sense vincle a les institucions o estaments go-
vernamentals, és a dir són processos sorgits des del poder i sentir de les comunitats i 
que se sostenen sota les pràctiques d’organització determinades pels qui l’integren i li 
aposten com a practiques emancipadores.

Per a tancar, és pertinent deixar explícita la crisi com a activadora de camins d’es-
perança perquè davant de la pandèmia del Covid-19, moltes comunitats van haver 
d’afrontar situacions límit com la manca d’aliments per a la subsistència, fins i tot en 
aquests contextos de tal complexitat i en els quals les alternatives es van minorar pel 
risc latent al contagi i per les mesures que restringeixen les reunions; van emergir les 
esperances i es van accionar per a sostindre la vida en solidaritat comunitària amb 
respostes col•lectives que fan front a les condicions d’escasessetat , col•lapse i auto-
ritarisme.

6 Ídem
7 S’utilitza el terme en cometes, en consideració del qüestionament mateix al concepte i per a l’explicitat 
que no es considera la raça com una distinció biològica sinó, com marca el professor Quijano, un instrument de 
dominació.
8 Quijano, A. (2000). Què tal raça! Revista del CESLA. International Latin American Studies Review, (1), 
192-200.
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