
Cotacachi, Imbabura, Ecuador



Cotacachi surt al “Ejatlas”

L’Ejatlas.org és un mapa que recull els conflictes d’ecojustícia, dins del projecte EJOLT 
internacional promogut pel Joan Martínez-Alier (UAB) i altres.



L’Equador és un dels països que té, comparativament, molts punts de conflictes
d’ecojustícia. 



La vall d’Intag, dins de Cotacachi, és un d’aquests punts, relacionat amb les mines d’or i 
altres (extractivisme). La població ha respost oposant-se a les amenaces de mines, 
abans de multinacionals canadenca i japonesa, ara del govern equatorià. Per això, són
gent que s’ha hagut de formar molt i posar en marxa alternatives de tot tipus, 
especialment agroecològiques i de turisme comunitari.



Cotacachi (la capital del cantó Cotacachi) està entre dos volcans: l’Imbabura i el 
Cotacachi (podeu buscar a internet una llegenda ben maca al respecte). És zona 
andina, molt alta, no fa calor tropical per l’alçada.



La vall d’Íntag està gairebé tota dins del cantón Cotacachi. Va baixant des de los Andes 
cap a la zona tropical (mira cap a la costa), és sub-tropical. Hi ha molta diversitat, molta
producció de cafè, cacau, instal·lacions comunitàries de turisme responsable…



Don Leo és un luthier, fabrica instruments. Fa guitarres i xarangos, entre altres. És una 
de les persones amb les que val la pena tenir una bona conversa, té molt clara la seva
postura de com ha de ser la seva societat, l’economia, etc. 



La Montse Ayats viu allà fa temps i té previst quedar-s’hi. Està encara treballant amb la 
Xarxa de Consum Solidari com a cooperant. Coneix molt bé tots els processos que s’hi
han donat i ens acollirà, segurament. Ens proposa –perquè ella és nena d’esplai- que 
fem un casal d’estiu l’agost 2015 a Cotacachi, el lleure és un tresor que no coneixen.



Alguns dels menjars desconeguts per nosaltres: el cui (rossegador) és de granja i una 
de les iniciatives productives per l’autonomia de dones que la XCS coneix.

L’altre no l’hem provat…



El viatge a la vall d’Íntag està ple de 
reivindicacions de tot tipus, als murs, a 
les pedres, a cartells oficials…



http://agroecologiaescolar.wordpress.com/videos/educacio-ambiental-ally-kawsay/

•Què podem fer a Cotacachi?

•Com fem un bon procés psicològic?

•Com trobar bons bitllets/preus?

•Com recollir diners?

•Com i on presentar projectes?

•Com formar-se i preparar-se?

•Com socialitzar a classe el que aprenem?

•Com “retornar” a SC?

Aquí coneixereu a l’Israel, que ens saluda i ens explica coses interessants.

(Primeres idees al pdf adjunt)



agroecologia escolar 
sobirania alimentària 

A21E de StCugat

Per nosaltres, això forma part d’un treball de 7 anys a Sant Cugat



agroecologia escolar i sobirania alimentària A21E de StCugat



agroecologia escolar i sobirania alimentària A21E de StCugat

Sovint ve gent de Via Campesina i altres organitzacions. Ens ajudaríeu a que entressin
als IES?



agroecologia escolar i sobirania alimentària A21E de StCugat
Us animeu a escriure als mitjans?



Ens animem?

• Resposta del 4 de setembre 2014: sí!
• Ens hem de posar les piles
• Cal molta organització
• Molta il·lusió per fer-ho
• Cal parlar amb Cotacachi
• Alguns dubtes de si es podrà viatjar
• Ens cal organitzar-nos ja! Proposta: el cap de 

setmana del 20 de setembre, per fer comissions
de treball. 


