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On pots 
trobar eines
Alguns del punts de la nostra xarxa
de distribució, que anem ampliant
poc a poc. Si vols distribuir la nos-
tra revista escriu a
publieines@gmail.com

Ecorganic
Centre Cultural Octubre
Instituto de Terapia Gestalt, S.L. 
Amsterdam discos 
Clinica Acuario 
Centro de Estudios Iinmigracion Ceim 
Societat El Micalet 
Jardi Botanic 
Complejo Cultural La Beneficiencia 
F. Associacions Veins de Valencia 
Ca Revolta 
Federacio Escola Valenciana 
CCOO. Napols i Sicilia 
CGT. Avinguda del Cid
CAT 
STEPV
UGT
Plataforma per Russafa 
Asossiacio Veins Velluters 
Asociacion vecinos de Rocafort
Centro Informacion Juvenil Nazaret 
Valencia Acoge 
Associació Civil Jarit 
Libreria La Traca 
Libreria La Muixaranga (Paiporta) 
Libreria El Cresol 
Libreria Primado 
Bio Cafe 
Restaurante Al Paladar 
Red Bibliotecas Publicas Munipales 
Filmoteca Valenciana  
Federacion de mujeres Progresistas
FEVECTA
AVAR 
CERAI 
SETEM
SOS racisme
Terra Verda  (Benimaclet, Orriols, Paiporta
Serrería, y Campanar) 
Bicitaller Russafa
Ateneo Al Margen 
Radio Klara 
BLOC NACIONALISTA VALENCIA 
Els Verds PV 
Coordinadora ONG CV
Libreria MUVIM 
PSOE  (Blanqueries)
Unio de Peridistes PV 
EUPV 
Colectivo Lambda 
ACSUR Las Segovias 

SODEPAU 
INTERMON OXFAM
CEPAIM 
Manos Unidas 
Medicos sin Fronteras 
Libreria Sahiri 
Herboristoria Navarro 
Agro - Accio Ecologista
Valencia en bici 
Restaurante La lluna 
La tastaolletes 
Mandala Libreria 
Libreria Verde 
ARRELS 
DO YOU BIKE 
AIGUA CLARA 
Eurollibres Libreria 
Libreria Raylowsky (Valencia y Montcada)
Libreria Viridiana 
Libreria Ramon Llull 
Llibreria Tirant lo Blanc
Llibreria Rei en Jaume 
Futurama Libreria 
INSTITUTO FRANCES 
Casa de la Cultura Burjassot
Estanco Cervellera Burjassot 
Centro Cultural Jacaranda (Godella)
Casa Cultura de Foios 
Centre Cultural de Picanya 
Centro de infomacion juvenil El Olivarl 
Centro Cultural El Moli (Benetusser)
Casa del Poble Rocafort 
Universidad Valencia (La Nau, Rectorado,
Dise, Colegio Mayor Peset, F. Geografia e
Historia)
FAPA 
AMPA Gonzalo Anaya 
Unio de LLauradors 
Libreria Babel (Castelló)
UV Geografia Historia 
Matisse 
Asociacio Vecinos Patraix 
UPV Rectorado Cultura 
Colegio Mayor Rector Peset 
El Casino Torrent 
Caixa popular (Oficinas de Valencia)
Caixa Popular (Quart de Poblet, Torrent,
paiporta, Mislata, Meliana. manises,
Catarroja)x 
Casa Cultura PUÇOL 
Cafe l infern OCIO 
Cafe Tula
Cafe Abadía (Carmen)
Escola de música de patraix
Centre excursionista de València
Cafe Cero (Campanar)
Casa Cultura Vinalesa 
Asociacio Ilustradors PV
Associacio Disenyadors de la CV.
Escola de disseny (Velluters)
Casa de comidas Arola (Russafa)
Xano xano (El came)
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C O M M O N S  D E E D

Fe d’errates:
En el número anterior, al reportatge sobre  el testimoni de
Moussa Traorè, varem incluir un mapa d’Àfrica amb errors
toponímics bastant greus, al utilitzar com a documentació un
mapa antic i no revisar convenientment esta circunstància.

El nom correcte d’estos països és el següent (en negreta):

Alto Volta:  Burkina Faso
Dahomey: Benin
Madagascar: República Malgache
Tanganica: Tanzania
Rhodesia: Zimbaue

E
n plena febra de les
rebaixes, eix al carrer
el número 2 de la
revista eines per a con-

tribuir a la reflexió sobre el
consum responsable. No és
que tenim vocació de desbara-
tafestes, ni ens estem postulant
per a guanyar el premi a la
revista amb menys contractes
publicitaris, és que som cons-
cients que cada vegada més el
ciutadà percep que les seues
decisions de consum tenen una
repercussió més enllà dels seus
propis interessos immediats
però fins i tot per a aquells que
tenen la voluntat de conéixer
quines són eixes repercussions
i sobre tot quines podrien ser
les alternatives, és difícil trobar
respostes i solucions que facili-
ten un consum conscient i res-
ponsable, solidari i respectuós
amb les persones i amb el medi
ambient.  El propi sistema no
ho posa gens fàcil.
Per a un consum responsable
és necessari conéixer d'una
banda la cara oculta de les
empreses de les que consumim
productes i serveis, saber si
exploten als seus treballadors,
si discriminen les dones, si
inverteixen els seus beneficis en
armes, si reciclen, si contami-
nen,… i d'altra banda igual-
ment important és conéixer
quines poden ser les alternati-
ves de consum, si és que hi ha
alguna prop de casa. 
No tenim totes les respostes,
però hem valorat que era
important encetar la reflexió
per als nostres lectors donant-
los a conéixer la cara oculta
d'algunes empreses de les que
segur són clients molts valen-
cians i valencianes, per que el
ciutadà puga saber què està
contribuint cada vegada que
compra en eixos establiments, i
despertar un poc més la curio-
sitat de cadascú per conéixer el
rerefons de les seus compres
habituals. 
D'altra banda, no hem volgut
quedar-nos en la crítica, i
també s'inclou en estes pàgines
algunes claus per a un consum
alternatiu, amb informació
sobre fonts a les que acudir i
suggerències per a una pràctica
més conscient i responsable de
la compra.
Dins de la nostra nevera pot

haver-hi des de vides en perill a
criatures explotades o també
cooperatives del tercer món
gràcies a les quals sobreviuen
moltes persones. Quan
Bancaixa diu en una campan-
ya publicitaria que gastant-vos
100 euros en un pantaló i
pagant-lo amb la seua targeta
de crèdit eres més solidari, per-
què un percentatge d'eixa
compra anirà a un projecte de
cooperació, amb qui realment
el consumidor està sent solida-
ri és sobre tot amb la pròpia
Bancaixa, que deprés inverteix
els beneficis en projectes
immobiliaris. Els pantalons
poden estar fabricats a la Xina
o al Marroc, per una empresa
valenciana que se n'ha anat alli
per a pagar salaris 40 vegades
més baixos que els que pagava
a València, que ha fet fora la
seua plantilla de treballadors
valencians i ara guanya onze
vegades més que abans, però
tot i que el cost dels pantalons
l'ha reduït a menys de la mitat,
continua venent-nos-els a 100
euros i sense repartir beneficis.
Azucarera Española ven més
car el seu sucre moreno que el
blanc, quan precisament el
moreno té un procés d'elabo-
ració més curt i senzill. Però a
més, ens hem fixat si realment
és moreno? L'etiqueta indica
clarament, si la llegeixes, que
es tracta “d'una presentació”
en moreno, no que es tracte
d'este tipus de sucre integral.
Això vol dir que de moreno té
l'aspecte però que ben be
podria ser sucre refinat amb
un colorant obscur.
Amb cada compra que fem
potser estem participant en la
venda d'armes, en l'explotació
laboral, en la discriminació de
les dones, que algú que ha
votat contra la llei de la depen-
dència tinga un cotxe més
gran… És cert que no podem
saber el rerefons de totes les
empreses, però si podem estar
més desperts, ser més exigents
i anar sumant accions que ens
vagen col·locant cada dia un
poc més en el camí d'un con-
sum absolutament responsable.
Les nostres exigències poden
fer que el món canvie almenys
de direcció, si no de sentit. 
Contribuir a un món més just i
solidari és no tornar a un res-

taurant que no fa contractes
laborals als seus cambrers i fer
córrer la veu perquè el propie-
tari entenga el missatge; és pre-
guntar al dependent d'on ve
allò que et vol vendre, és
rebutjar marques que sabem
que estan realitzant inversions
en assumptes bruts; és no com-
prar els productes que es
publiciten utilitzant com a
objecte d'ús el cos de la dona i
també és premiar aquelles
empreses que coneixem per la
seua actitud solidaria i justa,
aquells productes que sabem
d'on venen i com estan fets, al
comerciant de la plaça per no
abandonar-nos a l'única opció
dels grans centres comer-
cials,…
Deiem al principi que el propi
sistema no ho posa gens fàcil. I
així és, perquè amb els horaris
laborals actuals resulta ben
difícil no acabar anant a com-
prar a una gran superfície en
un moment o altre del mes, o
no haver d'agafar el cotxe per
anar a comprar un botó,
posem per cas, perquè entre
tots –nosaltres també en tenim
de responsabilitat- ens hem
encarregat d'acabar amb les
merceries. Però tot és comen-
çar, anar informant-se i anar
acumulant, com explica Carles
Porcel en el seu reportatge
sobre Consum en este número,
accions responsables de con-
sum, de les que sentir-nos
orgullosos. Les nostres accions
en este sentit són contribucions
a un món millor, són missatges
a les empreses, indicacions de
per on volem que vaja este vai-
xell en el que hi anem tots.
Ningú no ha somniat mai que
un matí tots anàrem al banc a
cancel·lar els nostres comptes?
No creuen vostés que vindrien
a buscar-nos? Baixarien els
tipus d'interés?
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Eines es una publicación gratuita e independiente, y no está concebida como una empresa con ánimo de
lucro. Sin embargo, somos conscientes de que para ofrecer un producto digno, tanto en contenidos como
en presencia física, necesitamos financiación para consolidar la publicación. La mayor parte del trabajo
del colectivo impulsor de la publicación es voluntario, pero no podemos esperar lo mismo de todos los
colaboradores y necesitamos una mínima infraestructura profesionalizada que garantize una mínima cali-
dad para eines. Para ello recurriremos a la publicidad y a las suscripciones, un método, que en el caso
de que sean suficientes, nos permitiría tan sólo depender de los lectores que apoyen este proyecto. Por
eso es vital tu colaboración, suscribiendote a eines y apoyando este proyecto comunicativo. Puedes
suscribirte a la publicación y solicitarnos una de las camisetas promocionales. Puedes subscribirte de
cualquiera de las siguientes formas:

1.- Subscripción electronica. Rellenando el boletín electrónico en la dirección:
www.revistaeines.com, en el apartado suscripción
2.- Por teléfono. (Pepa: 618772339) 

Por 30 euros recibirás por correo postal los seis próximos ejemplares de eines y una de estas
camisetas. Tanto si es por correo electrónico o postal indícanos tu dirección postal, la cantidad de
camisetas que quieres y la talla, así como un teléfono de contacto.

Por otra parte, si quieres que tu asociación colabore con este proyecto, convirtiéndose en punto de
distribución (sobre todo si tu población no está en la zona de Valencia y su área metropolitana)
puedes optar por la suscripción colectiva de apoyo. Ésta suscripción consiste en una aportación
de 300 euros y supone un envio de un paquete de 50 revistas durante seis números, para distri-
buirla entre los integrantes de la asociación. Para la gestión de este tipo de suscripción, la mejor
manera es poneros en contacto con nosostros a través del teléfono (Pepa: 618772339)  

Mod. B

Mod. A

*El diseño de
las camisetas
es de Tomás

Gorria 

02 Editorial: el melic d’eines
04 Informe: Consum 

conscient i responsable
14 Entrevista: Eliseu Climent
16 Ciutat d’imatges: Russafa 
18 Món: Venezuela 

en la encrucijada
20 Món: Las madres de mayo
22 Cooperació: cap a un 

humanisme militar?
24 Cómic: Cuando el cómic 

habla de la realidad
26 Cine: Algunas mujeres de 

algunas películas
28 Música: 30 años de Punk
30 Bat&Burrillo

¿Quieres eines en tu buzón?
¿Quieres colaborar con este proyecto?
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