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Només com a 
record (re-cordis 
significa tornar 
a passar pel cor) 
hi ha una llarga i 
dolorosa història 
del Yasuní feta 
amb esdeveniments 
que van provocar 
desforestació, 
contaminació i 
morts

El Yasuní, 
en cures intensives

Esperanza Martínez1

Acción Ecológica

Ha estat constant la presència d’empreses 
agressivament depredadores que han 
afectat “el vast paisatge cultivat” durant 

milers d’anys pels pobles que van habitar i 
habiten la zona. El Yasuní és el territori del po-
ble Waorani, ells són anomenats “caminadors 
d’arbres”, no només per com s’enfilen i cullen, 
sinó per aquesta forma de marcar les rutes de 
la cacera fallint branques i provocant brots nous 
als arbres.2

Al país dels drets de la natura, el Ya-
suní va provocar més d’una reflexió sobre 
els sentits de la natura amb drets; sobre 
qui la tutela i l’abast d’aquesta protec-
ció; sobre com està tot interlligat. Encara 
més, sobre com es reprodueix la vida de 
la selva.

El Yasuní va esdevenir una de les utopies més 
concretes de l’ecologisme equatorià.

Els darrers 12 anys han estat una franca ba-
talla per la utopia, per la comprensió d’altres 
maneres de pensar l’existència i per obrir fissu-
res amb la participació ciutadana per conservar 
aquest territori.

Tot just estem començant a entendre la fi-
losofia i la ciència que sustenten les maneres 
“d’habitació” a la selva. Estem començant a en-
tendre que aquests territoris, considerats moltes 
vegades deshabitats, estan efervescentment ha-
bitats per milers d’éssers humans i no humans. 
Estem processant què vol dir que la naturalesa 
tingui drets propis.

Dos camins convergents van marcar la histò-
ria recent del Yasuní:

1. La iniciativa Yasuní per deixar el cru 
al subsol: Proposava deixar el cru del Yasuní 
al subsol que, si bé va néixer a la societat (com 
sempre passa amb les propostes innovadores), 
es va convertir en política de govern des de l’any 
2007 La iniciativa Yasuní va entrar en crisi el 15 
agost de 2013, quan el govern nacional la va can-
cel·lar.

En resposta, des de la societat es va passar 
a un procés de recol·lecció de firmes durant 6 
mesos per convocar una consulta popular. Eren 
necessàries 583.324 signatures (5% del padró 
electoral). El 12 abril del 2014, YASunidos -col-
lectiu de col·lectius-, va lliurar al CNE 757.623. 
Tot i això, en la verificació oficial es van anul·lar 
tantes firmes de forma fraudulenta que es va 
declarar que no s’havia aconseguit el necessari 
per a la consulta. Es va desfermar llavors una 
batalla legal per demostrar el frau; va haver-hi 
auditories, declaracions, actes de reconeixe-
ment, fins que aquest 6 de setembre de 2022, 
el Tribunal Contenciós Electoral (TCE) va orde-
nar al Consell Nacional Electoral (CNE) que re-
meti el procés a la Cort Constitucional perquè 
continuï el tràmit que donaria pas a la consulta 
popular.

La consulta popular pel Yasuní s’hauria de fer 
juntament amb les eleccions del febrer del 2023. 
Encara que una gran part de la infraestructura 
petroliera ja està construïda, tocarà decidir si el 
cru que encara és al subsol roman allà i que amb 
això la frontera petroliera no s’estengui sobre l’Is-
pingo -camp que voreja amb la zona intangible-, 
territori dels pobles Tagaeri i Taromenane. 
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Esperanza Martínez en roda de premsa per la consulta del Yasuní
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2. La protecció de pobles en aïllament. Els Tagaeri, Taro-

menane, Dugakaeri i altres pobles sense contacte -o potser con-
tacte ocasional-, sintetitzen l’experiència històrica de l’autonomia, 
l’autodeterminació i la llibertat de moviment. A aquests pobles 
se’ls va reconèixer com a territori exclusiu, una zona anomenada 
“intangible” (ZITT).

Els Tagaeri i Taromenane habiten entre els rius Yasuní, Cono-
naco, Tiputini, Tivacuno i Tiwino. La ZITT és una part del territori 
ancestral. El seu territori limita amb massa blocs petroliers, el 14, 16, 
17, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, Campo Armadillo, 
Campo Tiwino i Campo Cononaco.3

El 10 de maig del 2006, s’atorguen mesures cautelars per a 
aquests pobles. El cas va ser originalment presentat per Fernando 
Ponce, Raúl Moscoso i Cristina Ponce, després es van sumar la 
CONAIE i YASunidos.

El 18 d’abril del 2007, es va presentar al país la Política Nacio-
nal de Pobles Indígenes en Situació d’Aïllament Voluntari; aques-
ta política reconeixia que la presència de la indústria petroliera 
provocava violència, enfrontaments i incubació “de guerres in-
ternes entre els pobles Waorani”, i que aquests pobles tenen “el 
seu dret a existir conforme al seu propi patró cultural”; que cal 
“impedir l’ingrés d’estranys a territoris dels pobles ocults” i que 
els pobles Taromenane i Tagaeri són “testimoni viu de la nostra 
nacionalitat i patrimoni sociocultural tangible i intangible de la 
Humanitat”.4

A partir de llavors hi ha hagut desenes de denúncies que de-
mostren la manca de protecció dels Tagaeri i Taromenane, i l’in-
compliment de les mesures cautelars. La CIDH va reconèixer que 
“els Tagaeri i Taromenane són pobles ecosistèmics per viure en 
estricta relació de dependència amb el seu entorn biològic d’on 
es desprèn el seu suport, cosmovisió, institucions socials, costums 

i noció de bon viure”.5 L’audiència de la Cort IDH es va fer el 23 
d’agost del 2022. Està pendent una decisió final que disposi les 
mesures de reparació.

2022 DOS CAMINS CONVERGENTS ES CREUEN
A la cruïlla de dos camins fets de denúncies, disputes i resistències, 
hi ha el petroli.

Activitats predadores com el cautxú, l’extracció de fusta o el 
petroli van assotar la zona permanentment; de totes les activitats 
depredadores, el petroli va ser la pitjor. Des dels inicis de l’activitat 
petroliera fins a l’actualitat han passat temps d’ocupació, enfronta-
ments, temps de resistència.

La contaminació de les vies fluvials i aire provocaren malalties. 
Els contaminants -químics, soroll, deixalles- van penetrar la cade-
na alimentària, van desarmar la vida comunitària; van provocar 
divisions, dependència, frustracions, por. Van afectar el clima, les 
pluges, i van alterar el delicat equilibri entre les diferents espècies.

A l’audiència de la Cort IDH, Laura Rival va comparar el petroli 
amb el càncer, va dir: “Quan un organisme pateix de càncer, s’ha 
de treure el tumor maligne el més ràpid possible i, a més de la 
cirurgia, s’ha de tractar el malalt amb teràpia de radiació i quimi-
oteràpia.”

Actualment, les zones petrolieres tenen els índexs més 
alts de càncer, de pobresa, de violència. És la terra de la 
despulla a què li urgeix teràpia.

A la cruïlla de camins també hi ha la manera de pensar-nos 
en el món.

Quan es va aprovar la nova constitució equatoriana es va posar 
en discussió una altra ontologia de naturalesa. El reconeixement 
dels Drets de Natura en parla com la Pachamama, “de la qual tots 
som part i és vital per a la nostra existència” i per permetre la vida 
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en totes les seves dimensions, va proposar el Sumak Kawsay: “una 
nova forma de convivència ciutadana, en diversitat i harmonia amb 
la natura”.

El Sumak Kawsay resumeix la crítica a les visions tra-
dicionals de desenvolupament i particularment a l’extrac-
tivisme que, amb la seva arrel profundament colonial, 
ha consolidat la despulla, les economies fràgils i les 
polítiques submises. No obstant això, a les poblacions 
aferrades a la terra encara és possible reconèixer altres 
maneres de relacionar-se amb la natura, on la relació no 
és “d’oposició”.

Per als habitants del Yasuní -els Waorani-, ‘ömere quëqui’ (‘fer a 
la selva’) és una cosa que fan tots els animals i plantes, no només 
els humans. Totes les espècies, “procuren” allò que necessiten i 
allò que fa que la vida sigui més favorable per a la seva espècie. 
Aquesta és la raó per la qual els Waorani mai no cullen exhausti-
vament el fruit d’un arbre; és obvi per a ells que hi ha aus, micos i 
animals terrestres que també s’alimenten dels mateixos fruits. Com 
que les plantes i els animals tenen les seves pròpies necessitats i 
voluntat, viure a la selva requereix una negociació constant i una 
delicada diplomàcia.

La proposta de deixar el cru sota terra va néixer com una pro-
posta política de moltes arestes. En tant que proposta política, havia 
de desenvolupar lineaments relacionats amb un model de tran-
sició a un Equador post petrolier en l’àmbit nacional i un model 
de justícia climàtica en l’àmbit internacional. Plantejava una nova 
opció per combatre l’escalfament global, evitant l’explotació de 
combustibles fòssils sota la premissa de les obligacions comunes 
però diferenciades.

Quan mirem l’escenari global veiem noves avingudes i bifur-
cacions. Som a la 27a Cimera de Canvi Climàtic (COP27) a Egipte, 

moment en què s’avalua la manca d’accions, l’augment de les cri-
sis i els riscos generalitzats i imminents. Tot i això, veiem la pressió 
de diferents corporacions que impulsen els fracassats negocis de 
carboni i nous negocis de control de l’atmosfera.

Sobre el petroli, els avenços que hi va haver a diversos pa-
ïsos d’abstenir-se a extreure reserves a llocs vulnerables van 
entrar en crisi amb la guerra entre Ucraïna i Rússia. No només 
es reactiven les mines de carbó a Alemanya, la Xina, l’Índia, 
s’estan autoritzant zones prohibides, per exemple, d’Alaska als 
Estats Units o de Badia del Nord al Canadà. A tots els racons 
del món es fan cerques desesperades mentre s’augmenten els 
subsidis als fòssils.6 

Notes:
1. L’advocada i activista Esperanza Martínez va ser nomenada doctora honoris 

causa al mes de novembre de 2022 per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

2. Al empezar este artículo me doy cuenta de cuán importante ha sido el Yasuni 

en mi vida, de hecho me he demorado porque he tenido que cambiar todas las 

mis claves, esas que supuestamente te dan seguridad.

3. CICAME 2009, 38; Aguirre 2010,47.

4. Rafael Correa. Discurso en la Presentación de la Policía Nacional de los Pueblos 

en Situación de Aislamiento Voluntario. Disponible en: https://www.presidencia.

gob.ec/wp–content/uploads/downloads/2013/01/2007-08-13- Discurso-en-Acto-

de-Presentacion-de-Politica-Nacional-de-Pueblos-en-Situaci¢n-de-Aislamiento- 

Voluntario.pdf 

5. CIDH. Informe No. 152/19. Caso 12.979. Fondo. Pueblos indígenas Tagaeri y 

Taromenane (en aislamiento voluntario). Ecuador. 28 de septiembre de 2019. Párr. 13.

6. De acuerdo a un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, en el 

año 2020, los combustibles fósiles –petróleo, carbón y gas natural– recibieron un 

total de 5,9 mil billones de dólares en subsidios, aproximadamente 11 millones 

de dólares por minuto.
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Entrevista a Mujeres de Frente, 
col·lectiu feminista equatorià 

Cristina Sesto

Entrepobles Equador

Què us va motivar a participar  
en l’aturada?
Nancy: La situació que estem passant i sentir el 
president dir: “Els indis que se’n vagin al camp”. 
Jo soc venedora informal i a mi em perseguei-
xen més que si fos una lladre, i és en bona part 
per aquests insults racistes: “índies”, “camina’t 
al teu turó”, “què vens a fer aquí, a embrutar la 
ciutat”. I em va motivar poder ajudar el poble 
indígena que pateix maltractament de la policia, 
de la gent, de les persones més adinerades. Jo 
també soc indígena i vivia tancada en un món 

en què, pel fet de ser-ho, creia que havia de ser 
trepitjada, i permetre que les persones de clas-
ses mitjanes i altes fossin els meus patrons. Amb 
això em van criar, una herència dels meus avis 
i avantpassats. I gràcies a aquesta organització, 
vaig aprendre a parlar, a defensar-me, i a dir 
prou, fins i tot a la meva pròpia llar. Va ser com 
tornar a néixer.
Margarita: Creuen que els germans indígenes 
van guanyar? Van ser els que més van perdre: 
esposos, mares, fills... Molts encara són a la pre-
só. Per què? Quines armes van fer servir? Un pal, 

L’Aturada 
Nacional 
d’Equador va ser 
possible perquè 
hi va haver una 
cadena de cures

Nancy Delgado, Margarita Casnanzuela, Mariana Collaguazo, Martha Collaguazo i Andrea 
Aguirre formen part de Mujeres de Frente, un col·lectiu feminista equatorià que va néixer 
el 2004 a la presó de dones de Quito i actualment està bolcat en la cooperació entre dones, 

nenes, nens i adolescents. En aquesta entrevista coral ens expliquen la seva participació a l’Aturada 
Nacional d’Equador, el juny del 2022, que van convocar diferents organitzacions, principalment 
la Confederació de Nacionalitats Indígenes d’Equador (Conaie) contra les polítiques neoliberals 
del govern de Guillermo Lasso. Una experiència d’aprenentatge i sororitat que les ha canviat com 
a dones activistes i que han volgut compartir amb Entrepobles.
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una pedra... I la policia? La pistola, els perdigons, les bombes... La 
gent rica diu: “Els indis que tornin a l’erm”, però gràcies a ells tenim 
menjar, són els que més treballen i els menys pagats, i són discri-
minats. Aquesta vegada, gràcies a l’organització, vaig tenir aquesta 
fortalesa que et dona sentir-te acompanyada i vaig sortir als carrers.
Mariana: Jo he participat de moltes aturades abans, des de la 
meva infantesa, amb els meus pares. Ho vaig fer per donar su-
port al poble, per lluitar pels nostres drets. I ara, com a col·lectiu 
de Mujeres de Frente, hem estat des del primer dia als carrers 
per lluitar contra l’alça dels costos i els preus del combustible. En 
aquesta ocasió vaig sortir amb els meus fills i els meus nets. Que 
bonic inculcar-los des d’aquestes edats que segueixin en la lluita! 
Un cop finalitzada l’atur, el millor és haver participat en la lluita, 

com a col·lectiu, i en la cura, ajuntant-nos amb altres entitats per 
exigir a aquest Govern les seves demandes.
Marta: A mi em va motivar veure els meus nets, els meus germans 
i a mi mateixa, sense feina. Per les mancances que hi ha a cada fa-
mília per culpa d’un govern que dona privilegis a uns i treu als més 
necessitats tots els drets. Amb les lleis que posa ens vol continuar 
trepitjant, enfonsant com a persones, fins al punt que nosaltres 
ja no creiem al nostre mateix país. Gràcies a l’organització, vaig 
entendre que havia de sortir a lluitar i alçar la meva veu.
Andrea: Què és la lluita sinó una invitació a conversar des de 
diferents organitzacions, llocs, problemes? Nosaltres acceptem 
aquesta invitació. Algunes de les demandes ens queien com a 
anell al dit, però altres punts ens deixaven fora, i nosaltres, des 
de la ciutat, vam voler dir sí a aquesta aturada, però sempre sent 
tingudes en compte. Ens preocupava molt el debat existent sobre 
la seguretat, calia discutir aquest punt i no donar per fet que 
volem més policia, militaritzar les ciutats o un codi penal més 
dur. No podem seguir aquest joc de les elits que en nom de la 
delinqüència i la inseguretat visquem a ciutats més assetjades per 
les forces armades.

És molt important pensar en l’atur com un moment de trobada i de 
retrobament en la diferència, que ens ensenya des de les nostres 
pròpies maneres de discriminar i ens permet veure com nosaltres 
hem estat discriminades. El contacte amb les diversitats ens va obrir 
espais on totes i tots cabem.
Quin va ser el vostre paper i el de Mujeres de Frente 
durant l’aturada?
Margarita: En el meu cas, l’experiència va ser al centre de re-
collida (organitzada per donar alimentació), on vam posar uns 
matalassos i em vaig quedar a dormir perquè jo visc a Conocoto. 
L’organització ens va fer costat per fer torns i així canviar-nos i 
banyar-nos. Altres companyes s’emportaven la nostra roba per 
rentar-la, ens donaven menjar i també ens acompanyaven i ens 

cuidaven. Jo no estava cansada, no tenia ni gana, encara que de 
vegades venien i demanaven 2000 racions, 1000, 500... Era tan 
bonic, i em vaig sentir tan bé en recolzar-los. Hi va haver un mo-
ment en què deien que la policia entraria, i des de l’organització 
ja es pensava per on escapar, però jo no em cansava, continuava 
lluitant. Fins i tot quan havíem d’anar a les marxes deixàvem aquí 
els nostres joves i sortíem a caminar i a cridar encara que esti-
guéssim cansades.
Nancy: Ens coordinem i ens vam organitzar amb les companyes i 
amb voluntaris de la universitat que ens ajudaven. La meva deses-
peració era que de vegades ens anàvem desproveint de productes, 
i havíem de pensar com repartíem les porcions.
Marianita: Ens alçàvem a les 5 o 6 del matí per acomodar la roba 
que arribava per a donació. Però, a mesura que van passar els 
dies, hi havia moments en què no teníem res a donar, no hi havia 
aixoplucs (mantes), només roba de nadó. Fins que una matinada 
va arribar una donació de recers que va ser com un regal per a 
nosaltres, un gran alleujament en el moment de cansament on 
érem. Quina alegria tenir-les per donar-les als nostres germans 
indígenes! Va ser una cosa màgica.
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Marta: Va ser satisfactori, encara que frustrant alhora, per la por 
que poguessin entrar les bombes, ja que estàvem amb nens petits. 
Jo sentia que teníem enrere les nostres companyes i la nostra or-
ganització que ens cuidava moltíssim. Els estudiants que ens van 
donar suport també van ser molt col·laboradors i ens van fer sentir 
que érem persones molt valuoses.
Andrea: A un país com el nostre i a la nostra regió, les aturades 
constitueixen autèntics escenaris de lluita on el racisme d’Estat fa 
possible la mort impune dels manifestants. Nosaltres pensem tant 
l’atur com la resistència sabent que, per ells, les nostres vides te-
nen menys valor que les de la gent blanca del Nord, per aquesta 
història racista i de colonialisme que arrosseguem. Les nostres 
vides estaven en risc. I l’atur va ser possible perquè hi va haver 
una cadena de cures. El fet que les companyes que estàvem a 
l’abastament cuidéssim de les comunitats, i alhora fóssim cuidades 
per altres companyes de l’organització va ser clau. Hi ha tota una 
feina reproductiva que estàvem compartint que dibuixava una ca-
dena de cures. El descans, l’aixopluc, l’alimentació, la reflexió a la 
nit, l’enorme capacitat de lluita als nostres països té a veure amb 
un saber molt femení que és saber cuidar, i no és un “nosaltres 
cuidant-los” sinó tota una cadena de cures que sabem administrar 
i que ens involucra.

Precisament per això, el govern va copejar l’estructura de cura. I 
un dels primers gestos va ser el tancament de la Casa de la Cultura, 
que històricament ha estat el gran lloc d’alimentació, i recer, així 
com el tancament d’altres universitats. La Universitat Central va ser 
l’únic lloc d’acolliment i amuntegament, amb milers de persones 
pernoctant, abastint, cuidant.
Andrea: La suma de donacions que rebíem era, en realitat, una 
denúncia contra les elits, perquè la ciutat de Quito estava donant 
la benvinguda a l’atur, i hi havia una generositat col·lectiva que 
d’alguna manera tensava amb el discurs racista estès pel Govern 
que deia que els pobles i comunitats venien a atacar-nos.

Ens organitzem de manera que protegim els nostres drets a 
la veu pública, a la discussió política pública, a la presència als 

carrers, i, moltes vegades, exigim que els estudiants cobrissin les 
nostres posicions al centre de recollida per fer possible que les nos-
tres portaveus estiguessin al carrer. Vam fer un enorme esforç per 
trencar amb la lògica de l’avantguarda del moviment on hi ha les 
veus visibles, normalment homes, i la rereguarda on normalment 
estem les dones cuidant.

Tot i això, les taules de negociacions van acabar sent taules 
ocupades gairebé exclusivament per homes que van ignorar algu-
nes demandes que havíem plantejat des del moviment feminista. 
Aquesta és una crítica que des dels moviments feministes plante-
gem al moviment indígena.
Què va aportar Mujeres de Frente i altres col·lectius 
feministes i de diversitats a les demandes del moviment 
indígena?
Marianita: Assemblear entre diferents entitats per posar-nos 
d’acord com ens organitzàvem i als punts de les demandes, com 
els abusos de la policia.
Andrea: Com a Mujeres de Frente tenim molt a ensenyar. Crec 
que hi ha una discussió que va quedar ben plantejada en aquesta 
aturada al voltant de la manera de crear organització. Una és l’es-
tructura organitzativa de la Conaie i altres organitzacions indígenes, 
amb dirigents sostinguts al llarg dels anys, i que tenen la capacitat 
de trucar a l’atur i de tenir les seves bases presents, que s’aixeca 
sobre els compromisos i les multes que implica no participar-hi. 
Però després, hi ha altres expressions com el moviment feminista, 
en què no tenim dirigents sinó portaveus. Des dels feminismes es 
plantejava aquesta diversitat, aquestes diferents maneres d’orga-
nitzar-se que fa rica la política i que de vegades fa inaprehensible 
el moviment, no es pot cooptar la dirigent del moviment de dones, 
perquè no n’hi ha.

I també estem contribuint a pensar en una política no Estat-cèn-
trica. A nosaltres ens ha donat tan dur l’Estat, ens ha tret tant, que 
estem construint política sense esperar que l’Estat l’escolti, encara 
que l’estiguem interpel·lant. Estem construint un món que no es-
pera que l’Estat ens doni permís.
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Meritxell Freixas

Periodista col·laboradora de CRÍTIC

El passat mes 
de juny es van 
complir dos anys 
de l’anunci de 
l’acord del Tractat 
de comerç i inversió 
(TCI) entre la 
Unió Europea 
(UE) i els països 
del Mercosur, 
que conformen 
l’Argentina, el 
Brasil, el Paraguai 
i l’Uruguai

La notícia es va difondre a la cimera del G20 
celebrada al Japó, a la ciutat d’Osaka, i do-
nava a conèixer un dels tractats comercials 

europeus més amplis que implica el 25% del 
producte interior brut (PIB) i el 37% de les 
exportacions mundials. Vint-i-dos anys de ne-
gociacions van culminar en un text que, a més 
del Tractat de comerç en si, preveu un pacte en 
matèria ambiental que inclou el compromís de 
les dues parts de complir l’Acord de París sobre 
canvi climàtic.

Tot i els anuncis, però, l’Acord encara no s’ha 
ratificat fins avui. Precisament, el contingut re-
lacionat amb les qüestions mediambien-
tals ha provocat que la signatura s’hagi 
anat posposant. Països com França o Alema-
nya, que en els últims mesos han celebrat elecci-
ons, no han volgut subscriure un text que genera 
polèmica i resistències per part d’organitzacions 
ecologistes i mediambientals i han evitat que la 
ratificació pogués passar factura als partits durant 
les respectives campanyes electorals.

CRÍTIC analitza els punts més controvertits 
del Tractat a través de l’informe Una aproxima-
ció crítica a l’acord UE-Mercosur, elaborat pels 
investigadors Raúl Velasco i Juan Cadillo, investi-

gadors de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambi-
entals de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
per Entrepobles i Ecologistes en Acció, amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

1. PRODUCTES AGRÍCOLES ‘VERSUS’ 
MAQUINÀRIA
Tot i no haver firmat encara l’acord de lliure co-
merç, l’any 2020 la UE va exportar al Mercosur 
productes per un total de 36 milions d’euros. 
Quasi el 40% d’aquesta xifra (14 milions) cor-
respon a maquinàries i equips de transport, se-
guits de productes químics, amb un 30,5% (11 
milions). El Mercosur, per part seva, va obtenir 
33 milions d’euros dels intercanvis comercials, 
en bona part de productes agrícoles que, amb 
un 57,5% (19 milions), concentren la majoria 
de les exportacions. Un cop firmat l’acord, la UE 
augmentarà les importacions des dels països del 
Mercosur de matèries primeres, aliments i recur-
sos naturals i exportarà al Mercosur productes 
industrials i serveis basats en telecomunicacions, 
finances, construcció i assegurances.

“Els països del Sud s’han especialitzat en ac-
tivitats primàries amb rendiments decreixents, 
perdent una mínima sobirania industrial que els 

Una aproximació 
crítica a l’acord comercial 

UE-Mercosur1
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permeti desenvolupar activitats amb rendiments creixents i d’es-
cala”, explica Raúl Velasco.

Al bloc europeu, els beneficiats principals seran ciutats i regi-
ons amb una indústria tecnològica forta i altament desenvolupada, 
com Alemanya, França o Bèlgica, mentre que al bloc del Sud els 
beneficiaris seran les elits latifundistes i les grans trans-
nacionals agroalimentàries. “S’expulsaran els petits agricultors 
perquè no són competitius i augmentaran els grans latifundis, i les 
persones expulsades del món rural arribaran als cinturons de po-
bresa de les grans ciutats”, diu Velasco.

Els autors de l’informe sostenen que la dinàmica del lliure co-
merç “accelera i incrementa el saqueig dels béns naturals”, “pro-
longa les relacions neocolonials” i “fa evident l’intercanvi desigual 
entre els béns naturals” que s’intercanvien.

2. XOC ENTRE SECTORS
Segons el document de Velasco i Cadillo, si es concreta defini-
tivament l’acord, s’eliminaran els aranzels per més del 90% del 
comerç bilateral de forma progressiva. Des del Mercosur, l’aug-
ment d’exportació més important a la UE seria el del bioe-
tanol (650.000 tones), elaborat a partir de cereals i cultius 
de sucre. Tot i que la UE promou l’ús dels biocombustibles en el 
transport per lluitar contra el canvi climàtic, la Comissió Europea ha 
apostat per reduir els que s’elaboren a partir dels aliments pel xoc 
que es genera entre el sector energètic i la seguretat alimentària. 
Per això, la importació de bioetanol procedent, majoritàriament, 
del Brasil, el segon productor d’aquest biocombustible del món 
després dels Estats Units, entra en conflicte amb aquest punt. El 
país sud-americà prioritza el cultiu de la canya de sucre, la prin-
cipal matèria primera utilitzada per produir-lo, en lloc de cultius 
alimentaris diversos. 

El segon producte que més s’incrementaria des del Mer-
cosur a Europa és el pollastre (180.000 tones). Tot i que la 
UE no té necessitat d’importar-ne perquè en consumeix menys del 
que produeix, ho fa per adquirir un producte de més bona qualitat. 
De nou, el Brasil és un dels exportadors principals.

En tercer lloc, hi ha la carn de boví (99.000 tones), que 
també procedeix, principalment, del Brasil, el país que més n’ex-
porta del món. Com en el cas del pollastre, la UE produeix més 
carn de la que necessita; però, tot i així, l’acord amplia la quota a 
99.000 tones que, segons els autors, és carn d’alta qualitat desti-
nada a restaurants gurmet que consumeixen turistes d’alt poder 
adquisitiu. Aquestes xifres posen en dubte els compromisos am-
bientals adquirits per la UE, ja que la producció de carn de boví 
augmenta les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, promou la 
desforestació i la pèrdua de biodiversitat i perjudica les poblacions 
rurals i indígenes, detalla l’informe.

3. PRESSIÓ AMBIENTAL ASSOCIADA  
ALS PRODUCTES AGRÍCOLES DE L’ACORD  
UE-MERCOSUR
Els intercanvis comercials de l’acord comporten pressions 
ambientals a la terra, a l’aigua i al treball que augmenten 
els efectes de la crisi climàtica. Segons els càlculs de l’informe 
d’Entrepobles i d’Ecologistes en Acció, per obtenir les 650.000 to-
nes d’etanol se’n necessiten 9 milions de canya de sucre que, alho-
ra, necessiten 121.000 hectàrees de terra, una superfície equivalent 
a quasi dues vegades la mida de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Pel que fa a la carn de pollastre, l’ingredient principal del pinso és 
el blat de moro i, segons els investigadors, per produir les 180.000 

tones de més acordades al Tractat, a part de les que ja s’exporten, 
es requereixen 288.000 tones de blat de moro que, a la vegada, 
necessitaran 71.000 hectàrees de terra per créixer. Per arribar a la 
producció de carn de boví acordada, cal sacrificar 360.000 animals, 
per la qual cosa es necessitarien 223.000 hectàrees durant dos anys 
i mig, una superfície que equival 3,5 vegades a l’àrea metropolita-
na de Barcelona; 1,5 vegades, a la ciutat de São Paulo, o a 318.000 
camps de futbol. 

“L’expansió de la frontera agrícola avança sobre terres forestals 
o selvàtiques i provoca que s’avanci cap als territoris naturals i es 
cremin terres per utilitzar-les perquè mengin les vaques. Això té un 
impacte en la fauna, la flora i la biodiversitat”, diu Luciana Ghiotto, 
investigadora del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i 
Tècniques (CONICET) de l’Argentina i acadèmica de la Universitat 
Nacional de San Martín.

“Es dona una pèrdua de la diversitat dels ecosistemes 
naturals perquè es promou l’expansió en superfície de les 
activitats productives“, sosté la biòloga ambiental de la Univer-
sitat de Xile Fernanda Salinas. L’acadèmica esmenta diversos efectes 
que aprofundeixen en el canvi climàtic en aquest tipus d’acords 
comercials, com la pèrdua de fertilitat del sòl, la pèrdua de capa-
citat d’emmagatzemar i fixar carbó, de regular el cicle hidrològic,  
de proveir aigua en quantitat i en qualitat i de mitigar els efectes de 
sequeres i d’inundacions.

Per produir les noves quotes, el Mercosur requerirà 
una superfície similar a dues vegades l’àrea metropo-
litana de São Paulo i unes altres dues la de Barcelona. 
En canvi, la superfície requerida pels productes exportats des 
d’Europa al Mercosur (formatge i llet en pols) serà quatre ve-
gades inferior.

Les proporcions invertides per cada un dels blocs amb relació 
a l’aigua, imprescindible en la producció dels béns intercanviables 
del Tractat, també són molt diverses. L’informe apunta que mentre 
que el Mercosur haurà d’invertir 4.230 hectòmetres cúbics d’aigua 
de pluja i 130 d’aigua superficial i subterrània, la UE destinarà un 
volum 20 i 22 vegades inferior, respectivament, per a l’exporta-
ció dels seus productes (formatge i llet en pols). En l’últim cas,  
el volum requerit podria abastir d’aigua, durant un any, 
2,3 milions d’habitants del Brasil, que actualment passa 
una greu sequera.

En relació amb l’aigua de pluja, la carn necessita 2.412 hm³, 
un volum que multiplica per 6 la precipitació anual de l’àrea 
metropolitana de Barcelona (416 hm³) o 124.000 piscines olím-
piques.

El secretisme que de forma habitual envolta els TCI ha generat 
un grau considerable de desconeixement de l’acord per part de 
la ciutadania. El tema ha entrat a l’agenda en plena emergència 
climàtica i en una situació global de pandèmia per la Covid-19, de 
guerra a les portes d’Europa i de canvis de governs en països  
de pes al Sud com l’Argentina i, pròximament, també el Brasil. Per 
tots aquests impactes, el TCI entra en contradicció amb les políti-
ques reiteradament anunciades per la UE i la majoria dels estats 
membres per fer front a l’emergència climàtica. Però, més enllà de 
la complexitat del context, en paraules de Salinas, caldrà “imposar 
un model a través del qual els estats posin a disposició infraes-
tructura, duanes, finançament i foment”, i evitar així perpetuar la 
injustícia ambiental, la desigualtat i els efectes del canvi climàtic. 

Nota:
1. Artículo publicado en CRÍTIC.
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Les defensores de Choropampa 
reclamen justícia

Laura Ibáñez

Entrepobles Alacant

Vint-i-dos anys 
després del 
vessament de 
mercuri que 
els va robar la 
salut i el futur, 
les defensores 
de Choropampa 
reclamen justícia 

Juana Martínez demana justícia des de fa més 
de 22 anys. Aquesta vegada prova sort davant 
el III Tribunal Ètic per la Vida i Territori de les 

Dones Amazòniques i Andines, que té lloc en el 
marc de la X Trobada Internacional del Fòrum 
Social Panamazonià (FOSPA), celebrada entre el 
28 i el 31 de juliol a Belém do Pará (Brasil).

Juana posa veu i rostre a Choropampa, la 
comunitat peruana a què pertany i sobre  
la qual penja una “mort a pausa”, com ella i la 
resta de les seves veïnes anomenen la seva lent 
morir, reflectit en les elevades xifres de mor-
taldat. Tal com explica l’activista, “en el passat, 
una persona moria cada tres o quatre anys. Ara 
se’n moren tres a quatre al mes”. En el seu llarg 
periple, a Juana l’assisteix el Grup de Formació i 
Intervenció per al Desenvolupament Sostenible 
(GRUFIDES), organització dedicada a la defen-
sa legal i acompanyament de comunitats afec-

tades per conflictes ambientals, especialment 
aquells esdevinguts per l’explotació minera 
a Cajamarca, departament ubicat al nord del 
Perú.

Des de l’altra banda de l’Atlàntic, Entrepobles 
recolza la lluita del poble de Choropampa des 
del 2007 de la mà de la seva aliada local GRUFI-
DES. Es tracta, sens dubte, d’una implicació ne-
cessària i més que justificada per part de l’entitat 
de solidaritat internacional, perquè, com comen-
ta Mauro Mazzacani, coordinador de projectes 
d’Entrepobles al Perú: “Choropampa repre-
senta un succés tràgic i un cas emblemàtic 
de com la irresponsabilitat i l’avarícia de 
les transnacionals extractives donen lloc a 
conductes criminals, amb total menyspreu 
de la vida i salut de la població que habita 
als territoris miners i amb l’abandó còm-
plice dels estats”.
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QUÈ VA PASSAR A CHOROPAMPA  
EL 2 DE JUNY DE 2000?
El divendres 2 de juny de l’any 2000, començada la tarda, un 
camió de l’empresa RANSA, contractat per Minera Yanacocha va 
creuar el districte de Sant Joan, el Centre Poblat Menor de Sant 
Sebastià de Choropampa i el districte de Magdalena en direcció 
Lima, la capital del país. Transportava nou pilotes metàl·liques de 
mercuri elemental i deu cilindres metàl·lics de clor gasós, aquests 
últims buits. A partir del quilòmetre 155, un dels recipients que 
contenia mercuri va començar a desprendre’s de la càrrega. Va 
vessar un total de 151 kg d’aquesta substància tòxica en setze 
punts diferents identificats al llarg de 40 km de carretera, d’acord 
amb l’Informe de la Comissió Independent a l’Oficina de l’Om-
budsman i Assessor en Matèria d’Observança de la Corporació 
Financera Internacional i l’organisme multilateral de garantia d’in-

versions, publicat un mes després dels fets. Choropampa es va 
emportar la pitjor part.

Quan el mercuri es manté en estat líquid, es mostra com una 
substància bonica de color argentat. Vessat a terra, aviat va atreure 
l’atenció de nens i nenes, que van voler tocar-lo amb les mans. 
Creient que podria tenir algun valor, en provenir de la minera, o 
confonent-ho amb l’azogue, utilitzat en medicina tradicional, la 
ciutadania de Choropampa va decidir agafar-lo i emmagatzemar-lo 
sense saber que s’estava enverinant.

MERCURI, VERÍ INHALAT
El principal risc del mercuri per a la salut humana no prové del con-
tacte amb la pell sinó de la inhalació. Com assenyala l’Agència de 
Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA), “a temperatura ambi-
ent, el mercuri elemental exposat es pot evaporar fins a convertir-se 
en un vapor tòxic invisible i vàter. Si s’escalfa, és un gas incolor i 
vàter”. Adherida a terra, a les parets, a la terra, aquesta substància 
és respirada una vegada i una altra per la gent de Choropampa.

Si durant els primers dies semblava que la població experi-
mentava una intoxicació aguda, però transitòria, per mercuri, avui 

s’ha fet evident que els danys són irreversibles. En el transcurs de 
la seva intervenció davant el tribunal ètic en defensa de les dones 
amazòniques i andines, Juana Martínez els desgrana: “Molts de 
nosaltres patim diferents malalties ja siguin anèmies, leu-
cèmies, diabetis, vessaments de sang, irritacions, mals de 
cap, morts prematures. Molta gent ha perdut la memòria i 
una altra ha perdut els ulls”, afirma l’activista.

La investigació científica avala les observacions de Juana. Se-
gons descriuen els doctors Marisa Gaioli i Diego Amoedo i el bi-
oquímic Daniel González a l’article “Impacte del mercuri sobre la 
salut humana i l’ambient”, l’exposició crònica al mercuri té una vari-
ada gamma de símptomes entre els quals predominen els d’índole 
neurològica (fatiga, atacs de pànic, trastorns de la memòria, ano-
rèxia, ansietat, insomni, disfunció cognitiva i motora, etc.). Afecta, 
així mateix, la glàndula tiroide i el sistema immunològic.

Els efectes de l’enverinament afecten particularment la 
capacitat reproductiva de les dones. Aquestes experimen-
ten una freqüència més gran d’avortaments i embarassos 
ectòpics, infertilitat i dismenorrea. En darrer terme, l’expo-
sició al mercuri durant l’embaràs pot provocar l’aparició de 
lesions congènites al sistema nerviós del nonat.

VIDES TRENCADES, LLUITA CONTÍNUA
Tot i que tenen un cert sentiment de vides malmeses, la gent de 
Choropampa no es rendeixen. “Nosaltres anem lluitant i lluitant i 
lluitant més de 22 anys i mai no acabem de lluitar perquè estem 
buscant la vida i la salut de cadascun de nosaltres”, afirma contun-
dent Juana Martínez. Es tracta d’una lluita, sens dubte, desigual, 
davant d’un gegant que encara no ha reparat el dany causat a la 
comunitat.

COMPRAR EL SILENCI
Minera Yanachocha comença les seves activitats al Perú el 1993 
amb el propòsit d’explotar els jaciments d’or de Cajamarca. En 
el moment en què van passar els fets, estava constituïda com un 
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consorci entre la nord-americana Newmont Mining Corporation, 
posseïdora del 51,35% de la mina, la companyia peruana Minas 
Buenaventura (43,65%) i la Corporació Financera Internacional 
(CFI) del Grup Banc Mundial (5%). Actualment, la japonesa Su-
mitomo Corporation ha adquirit aquest últim 5%, segons es pot 
comprovar a la pàgina web de Newmont Mining Corporation.  
A partir de novembre de 1993, en constatar-se la presència de 
mercuri al jaciment, Minera Yanacocha comença a comercialitzar-lo. 
No desenvolupa, però, cap programa integral per al transport de 
substàncies tòxiques ni un pla de resposta a emergències, com es 
va evidenciar en el tractament donat als fets ocorreguts el 2 de 
juny del 2000.

L’empresa va encoratjar la població, que no tenia equips de 
protecció, a la recollida del mercuri dies després del vessament, 
establint un sistema de recompra de la substància a 100 soles 
(25,95 €) per quilo. Els seus emissaris es van instal·lar a una botiga 
local, utilitzant per prendre les mesures les balances que eren pro-
pietat de l’amo de l’establiment. En aquest sentit, com va puntualit-
zar un informe de la Defensoria del Poble de 2001, Yanacocha “no 
va proporcionar informació adequada (per exemple va subestimar 
i va sobreportar la quantitat de mercuri vessat) ni oportuna” ni a la 
població afectada ni a les autoritats locals, provincials i nacionals.

Tot i això, la fiscalia provincial no va estimar pertinent denunciar 
la minera per la comissió d’un delicte ecològic. Tot just se la va san-
cionar amb una multa de caire administratiu de 600 UIT (Unitats 
Impositives Tributàries), xifra que equival a 2.760.000 sols peruans 
o, dit altrament, a 724.168,36 euros, segons tipus de canvi actual. 
Aquesta sanció va ser imposada pel fet de ser considerada l’em-
presa responsable d’infraccions greus que van provocar danys a la 
salut de la població i al medi ambient.

Les accions de compen-
sació impulsades per part 
de la minera van consis-
tir, d’una banda, en una 
sèrie d’obres de millo-
ra de les infraestructures 
comunitàries; i, de l’altra, 
en una mena d’indemnit-
zació econòmica oferta 
a les persones afectades. 
No obstant això, a canvi 
de compensacions eco-
nòmiques, se’ls instava a 
signar un acord extraju-
dicial pel qual renuncia-
ven a emprendre accions 
penals contra la minera;  
a iniciar processos administra-
tius referents al vessament de 
mercuri; i a constituir-se com 
a part civil en un procés penal 
relacionat directament o indi-
rectament amb l’incident.

 Minera Yanacocha com-
prava, per tant, el seu silen-
ci. Novament d’acord amb la 
Defensoria del Poble, aquests 
acords vulneraven “els drets 
al procés degut i a una tutela 
judicial efectiva dels afectats, 

drets de la persona humana reconeguts constitucionalment, inhe-
rents a la mateixa i irrenunciables”.

La minera va prometre atenció sanitària a la ciutadania cho-
ropampina, arribant a proporcionar a les persones afectades 
una assegurança per cinc anys. Tot i això, des del principi, la 
cobertura va ser insuficient. Actualment, com ha documentat 
GRUFIDES, el centre de salut de Choropampa es troba buit de 
subministraments mèdics i no disposa del personal humà i dels 
recursos tècnics per atendre les necessitats específiques de la 
comunitat. Sabedora que serà impossible recuperar tot el que 
ha perdut, aquesta és precisament una de les demandes més 
repetides per la població perjudicada. Perquè, en definitiva, com 
clama al final de la seva intervenció davant del tribunal ètic Jua-
na Martínez, veu i rostre de Choropampa: “La vida no es ven. 
La vida es defensa”.

ENTREPOBLES, ALIADA EN LA LLUITA
Cal indicar que Entrepobles desenvolupa el seu acompanyament 
a la ciutadania de Choropampa des d’un marc més ampli de su-
port als que es troben afectades per la contaminació generada 
per les empreses mineres, tal com precisa el coordinador de pro-
jectes de l’associació al Perú. Així, les persones contaminades per 
metalls tòxics a Espinar (Cusco), al sud del país andí, també són 
recolzades en les seves reivindicacions darrere de veritat, justícia 
i reparació, punt aquest últim que incorpora l’atenció integral a la 
seva salut. Aquesta tasca és duta a terme amb altres organitzaci-
ons aliades com a Drets Humans Sense Fronteres, Cooperacción i 
la Xarxa Muqui. Entrepobles dona suport, a través de les mateixes 
organitzacions, a la Plataforma Nacional d’Afectats i Afectades per 
Metalls Pesats. 
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La “ideologia de gènere”del
Codi de les famílies a Cuba 

Per què imputen 
al Codi de les 
Famílies cubanes 
tenir “ideologia de 
gènere”? Perquè és 
feminista

Quan ja estàvem a les dates més properes 
al Referèndum per a la votació pel nou 
Codi de les famílies a Cuba va aparèixer 

impetuós l’últim dels arguments, “el més demo-
lidor”, per convocar el vot negatiu: el Codi de les 
Famílies cubanes té “ ideologia de gènere”. Qui-
na és la suposada “ideologia de gènere”? Per què 
resulta tan perillosa? Un altre fantasma recorre el 
món, el fantasma feminista.

Les lluites feministes contra els cànons 
patriarcals desperten la ira dels poderosos, 
que es confabulen, per donar nous argu-
ments al patriarcat, no només des de l’èti-
ca i la teologia sinó fent ús del dret i la 
ciència. Així es legitima novament la supremacia 
masculina (l’home blanc, adinerat, exitós, viril, 
seductor) convertint-se en norma jurídica i ve-
ritat absoluta.

El Feminisme té una diversitat de posiciona-
ments epistemològics, polítics i ideològics. Tots 
els seus corrents s’uneixen a la crítica al patriarcat 
que justifica la subordinació de la dona a l’home 
i naturalitza la misogínia, l’homofòbia, l’heterose-
xualitat i la violència contra les dones i les nenes. 
A Cuba, el feminisme ha acompanyat els canvis 
socials i polítics més radicals. Quan parlem de 
les aportacions feministes a la Revolució cubana 
ens referim a la subversió de l’ordre patriarcal i 

parlem de: la noció de la vida col·lectiva i solidà-
ria; la relació entre producció i reproducció en 
condicions equitatives per a cada dona i home; 
la lluita permanent per la igualtat d’oportunitats 
d’allotjament, alimentació, feina, salut, educació 
i esbarjos; la sexualitat plena, segura i responsa-
bles; la llibertat d’assumir compromisos socials i 
històrics incompatibles amb cap mena d’exclusió 
o discriminació; compartir temps i espais de cu-
res; assumir la maternitat saludable com a valor 
universal i respecte al dret de la vida digna de 
les persones.

Aquestes reivindicacions impulsen les lluites 
feministes a nivell local, regional i global. Elles 
tenen una força utòpica concreta contra el ca-
pitalisme patriarcal i apunten al futur de la hu-
manitat. L’antifeminisme s’aixeca com a força 
conservadora per frenar el nou horitzó històric 
que s’aviva enmig de la crisi global capitalista.

La identificació del feminisme com a 
“ideologia de gènere” expressa un ressor-
gir del fonamentalisme patriarcal que es 
vincula a un procés d’expansió neoliberal 
a la societat actual. La proliferació del discurs 
antifeminista no és un fet casual ni la seva fi-
nalitat difereix de la ideologia dominant. Segons 
els seus portaveus: la matriu real del pensament 
feminista i la teoria de gènere és imposar, per 

Georgina Alfonso González

Espai Feminista “Berta Cáceres” · Institut de Filosofia
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Georgina Alfonso amb companyes de l’Espai Feminista Berta Cáceres de La Habana



15

78entrepobles

força, una ideologia feminista radical inspirada en la interpretació 
marxista de la lluita de classes, que en el fons persegueix acabar 
amb la família tradicional en proposar identitats diferents de la fe-
menina i masculina, i promoure una sexualitat lliure.

Contra l’aprovació del Codi de les famílies cubanes es 
va aixecar una escalada fonamentalista religiosa que com-
brega amb el conservadorisme patriarcal en dos objectius 
bàsics: mantenir la seva influència en espais de socialitza-
ció (família, escola, comunitat); i ampliar-ne la incidència 
en l’opinió pública usant la campanya de la “ideologia de 
gènere”.

Les estratègies retòriques i discursives desplegades contra el 
Codi de les famílies cubanes apunten a generar “pànic moral” o 
“terror eròtic” per bloquejar l’aprovació de normes jurídiques con-
tra el patriarcat, la discriminació i la inclusió de totes i tots.1

La IX Legislatura de l’Assemblea Nacional del Poder Popular, a 
la reunió de juliol de 2022 presenta la versió 25 del projecte del 
Codi de les Famílies cubanes sotmès a consulta popular amb la 
participació de més de 6 sis milions de persones donant opinions 
i propostes les quals van modificar el 47,93% de tot el contingut 
del Codi. Les principals modificacions d’aquest Codi van estar en el 
reconeixement a les cures com a dret, la protecció a les dones i les 
nenes contra qualsevol manifestació de violència, l’enfrontament a 
les discriminacions en qualsevol variant, el reconeixement legal al 
matrimoni com a unió entre dues persones, l’autonomia progres-
siva i la responsabilitat parental cap a la infància i els adults grans, 
i emfatitza en la noció de la criança respectuosa i la possibilitat  
de gestació solidària i no mercantilització de la maternitat. El 25 de 
setembre del 2022 es realitza el referèndum per a l’aprovació del 
mateix i queda aprovat amb el 66.87% dels vots a favor.

La campanya contra el Codi de les famílies cubanes no cessa, 
continua en curs i es fa servir com a mecanisme de despolititza-
ció social. La condemna des de púlpits acomodats i opressors a 
aquest nou Codi, per tenir “ideologia de gènere”, amaga la reac-
ció conservadora patriarcal, sexista i homofòbica davant dels èxits 
aconseguits per les dones cubanes a favor de la igualtat i la vida 
digna de totes les persones.

La maniobra conservadora contra el Codi de les famílies cuba-
nes té un objectiu polític i econòmic precís: justificar el control so-
bre els cossos de les dones com a objecte de plaer i mercaderia. La 
defensa a la família tradicional significa una tornada de les dones 
a casa, a l’àmbit privat, dedicades només a la procreació, la cura i 
el treball sense remuneració.

Estem davant d’una onada conservadora amb noves màscares 
patriarcals al món i Cuba no se n’escapa. Quan s’acusa el Codi de 
les famílies cubanes d’estar penetrat per la “ideologia de gènere”, 
es tracta d’obrir el camí a les concepcions ètiques i polítiques que 
sostenen una agenda de privatitzacions de drets humans per a les 
dones i la comunitat LGTBQ+. No acceptar el Codi de les famílies 
cubanes és una reacció contra la igualtat, és acceptar privilegis, 
violències, exclusions i sustenta la pèrdua d’horitzons cap a una 
vida humana més plena.

A diversos països de la regió, amb governs ubicats tant a l’es-
pectre de la dreta com de l’esquerra, el patriarcat s’ha recolzat 
en grups religiosos expandint pànic moral al voltant de polítiques 
d’educació sexual, drets reproductius i agenda LGBTQ+. A Cuba, 
en el marc del debat popular sobre la nova Constitució del 2019 
es van fer públiques moltes manifestacions a favor de la “família 
original” (=pare+mare+fills) i oposades al matrimoni igualitari des 
de posicions revolucionàries i socialistes. Per què?

Perquè continua predominant la idea que l’emancipació de 
les dones s’arriba a més a més amb l’emancipació integral de la 
societat. Tot i això, l’emancipació plena significa un canvi cultu-
ral civilitzatori, una transformació radical de la subjectivitat des de 
noves formes de relacions socials i vincles afectiu. I aquest és el 
desafiament que assumeix el Codi de les famílies cubanes que se 
sotmet a votació.

El discurs que parla del feminisme com a “ideologia de gènere” 
emmascara que el capitalisme és una forma de vida pervertida, on 
el patriarcat s’usa per maximitzar guanys menyspreant la feina que 
fan les dones sostenint la vida quotidianament.

El discurs antifeminista que s’amaga darrere del concep-
te “ideologia de gènere” articula posicionaments polítics i 
ètics retrògrads que frenen els canvis necessaris. Davant 
els arguments que atempten contra l’aprovació del nou 
Codi de les famílies cubanes és urgent l’enfrontament ac-
tiu i cohesionat de totes les persones, les institucions i els 
col·lectius de la societat civil, que aposten per la dignitat i 
els drets humans. 

Nota:
1. El 2021 es proven a Cuba el Programa d’Avançament a la dona (PAM) 

i l’Estratègia integral de prevenció i atenció a la violència basada en gènere 

(ECV). Tots dos documents són Programa de Govern per promoure  

accions dirigides a aconseguir més integralitat i efectivitat en la prevenció  

i eliminació de manifestacions de discriminació contra les dones.  

(PAM. Decret Presidencial 198/2021 publicat a Gaseta Oficial de la República 

de Cuba, 8 de març de 2021; ECV Publicat a Gaseta Oficial de la República  

de Cuba. Edició extraordinària 9 de desembre de 2021)  

www.gacetaoficial.gob.cu
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Teatre espontani a l’Espaï Berta Cáceres

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es


16

78 entrepobles

Comissió de Comunicació d’Entrepobles

Activistes 
denuncien 
el retrocés 
democràtic i la 
criminalització de 
les organitzacions 
al seu país

Defensors i defensores de drets humans d’El Salvador van visitar a l’octubre Madrid, Bar-
celona i Brussel·les per explicar a les entitats socials i institucions polítiques la situació que 
travessa aquest país, amb un retrocés greu democràtic i una criminalització de les organit-
zacions socials, especialment des de l’aplicació de règim d’excepció del Govern salvadorenc. 
Vam tenir l’oportunitat de xerrar amb cinc, però, per motius de seguretat, vam ometre els 
seus noms.

En defensa dels drets humans
a El Salvador

“L’ECONOMIA CAMPEROLA ESTÀ PATINT UN ABANDONAMENT  
I ES PRIORITZA PRODUCTORS DE FORA DEL PAÍS”

El primer que entrevistem treballa la terra des dels 7 anys i, ara, defensa un model d’agroin-
dústria cooperatiu i ecològic que permeti viure al territori, sense haver d’abandonar el país 
o renunciar a la forma de vida. És membre d’una organització lligada a la Via Campesina, 
moviment d’organitzacions de petits agricultors, treballadors del camp i comunitats indí-
genes de totes les regions del món que promou l’alimentació com a dret humà bàsic i la 
sobirania alimentària. Com a part activa del moviment camperol, lamenta que els espais de 
diàleg i negociació amb el govern hagin desaparegut i molts programes en marxa “ja no 
tinguin recursos o s’hagin eliminat de tall”. Com a exemple, l’abandonament de l’eco-
nomia camperola per afavorir grans grups de poder o macroprojectes turístics a 
zones rurals indica que s’han incrementat les importacions agroalimentàries en 
detriment de la producció local de grans bàsics i altres aliments. “Molts ramaders 
van abandonar la seva activitat el 2020 i el 2021 perquè no van tenir cap suport, ja que es 
va prioritzar comprar tot el necessari per a la pandèmia fora del país. Aquesta decisió no 
només va afectar l’economia dels sectors productius sinó que va suposar una pèrdua de 
divises que se n’han anat a l’exterior i no circulen a l’economia local”, conclou.

UN
ES

Manifestació contra la privatització de l’aigua 
al Salvador
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“EL 70% DELS JOVES CONSIDERA  
QUE MIGRAR ÉS LA MILLOR SOLUCIÓ”

Tot seguit parlem amb un representant de la Plataforma 
Global El Salvador, espai que recolza l’activisme de la 
joventut a El Salvador i Centreamèrica. La seva entitat 
promou “el protagonisme juvenil en el canvi social, po-
lític i econòmic”. Defensa la gran diversitat del seu país 
que, tot i això, té un problema en comú: “Som dones, 
homes, persones LGTBIQ+, joves amb discapacitat... 
perseguides, criminalitzades i estigmatitzades per l’estat 
salvadorenc. No ens sentim segurs ni segures perquè 
no hi ha polítiques públiques que donen suport als 
nostres drets”.

Amb una Llei General de la Joventut aprova-
da el 2011, després de 10 anys de lluites de les 
associacions juvenils, afirma que aquesta no ha 
tingut continuïtat en els darrers anys, en què, 
en canvi, sí que ha augmentat la violència soci-
al i estatal contra la joventut: “A causa del règim 
d’excepció s’ha privat de llibertat més de 50.000 per-
sones, acusades de pertànyer a colles i, d’aquestes, el 
58% són de 15 a 30 anys”. Explica també que el 2021 
es van registrar més de 1.200 morts violentes, el 45% 
entre joves. A més, 452.000 persones no tenen accés 
a educació o feina (que s’agreuja en el cas de les do-
nes). “El 70% de la joventut considera que migrar és la 
millor solució. Amb la pandèmia i amb el règim d’ex-
cepció, s’està invertint més en militars o obrir presons 
que crear escoles o millorar el sistema educatiu salva-
dorenc”, conclou.

“AMB EL RÈGIM D’EXCEPCIÓ, S’HA LIMITAT ENCARA MÉS L’ACCÉS  
A LES DADES I LA INFORMACIÓ OFICIAL”

Una altra de les defensores forma part de la Plataforma per la Seguretat Ciutadana (PSC) i la Mesa pel Dret a Defensar Drets 
(MDDD) i maneja indicadors alarmants sobre la reculada de la llibertat d’expressió i la criminalització d’activistes. “S’ha convertit 
en una pràctica sistemàtica des de l’Estat penalitzar o criminalitzar la feina de les persones defensores. Hi ha almenys 246 casos 
documentats, dels quals més del 50% són agressions contra dones, defensores o periodistes. Més del 60% d’aquests atacs els 
comet algun agent estatal”.

Experta en seguretat ciutadana, lamenta que s’hagi incrementat més d’un 200% el pressupost en militarització del país des de 
l’arribada del president al poder, així com l’assumpció d’uns valors militars molt marcats que estan molt presents en unes políti-
ques populistes”. Mentrestant, es tanquen ràdios comunitàries o s’asfixia la feina de moltes organitzacions.

També assenyala les conseqüències que té el règim d’excepció (imposat el març de 2022) en el dret a l’accés a la informació 
pública: “Les institucions han reservat les dades oficials sobre seguretat o han augmentat els límits per accedir a aquesta informació, 
cosa que ja era una tendència en aquest govern, però que encara és més profund en el marc de règim d’excepció”, destaca. Des 
de les plataformes en què participa, han observat casos de maltractaments, tortures, i més de 80 morts en centres 
penitenciaris, sense que se’ls hagi facilitat informació. “Moltes d’aquestes persones han estat enterrades a fosses comunes 
i les famílies ni tan sols sabien que havien mort, han estat les empreses funeràries les que els han informat que estan mortes o 
els mateixos centres de salut que estan greus”. 

Alerta també de la situació límit al sistema carcerari, amb un percentatge d’amuntegament de més d’un 300% 
i una pèrdua de garanties judicials.
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Manifestació per la Despenalització 
de l’avortament en San Salvador
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“A TRAVÉS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, S’ESTÀ VENENT QUE LES DONES  
SIGUIN ABNEGADES I NO TREBALLIN PELS SEUS DRETS NI EL DESENVOLUPAMENT”

La següent que ens atén és activista d’una organització feminista que lluita per l’autonomia del cos de les dones, la independència 
econòmica, la participació política femenina i l’erradicació de violència masclista.

Denúncia que, des del 2019, s’experimenta una reculada en els drets de les dones al seu país, que havia acon-
seguit anar establint institucions per fer polítiques transversals de gènere, com l’Institut de la Dona, lleis d’igual-
tat i erradicació de les violències, o mecanismes per mesurar l’avenç i el desenvolupament de la igualtat, com les 
Unitats Municipals de la Dona.

Una altra de les alertes feministes és la reculada en drets sexuals i reproductius. “Tenim una proposta de llei per a la despe-
nalització de l’avortament, però actualment està arxivada. Lluitem perquè el sistema educatiu assumeixi amb responsabilitat una 
política integrada de la sexualitat amb joves i adolescents”, explica la defensora feminista, que puntualitza que s’està criminalitzant 
entitats com la seva acusant-les de promoure l’avortament. 

La manca d’indicadors de gènere i d’enquestes de violència i usos del temps, així com l’incompliment per part de l’Estat de 
convenis com el 189 de l’OIT relatiu a les treballadores de llar remunerades són altres de les seves inquietuds, alhora que no vol 
oblidar els problemes específics de les dones que viuen en zones rurals, “on s’ha incrementat la pobresa, no hi ha fonts d’ocupa-
ció, no tenen terres pròpies i hi ha poc accés a l’educació”. 

“S’OBSTACULITZEN LES ACTIVITATS D’ORGANITZACIONS QUE FA 30 ANYS QUE TREBALLEM  
AL TERRENY I AMB L’ACOMPANYAMENT DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL”

Finalment, parlem amb una defensora de drets humans en temes d’aigua i medi ambient. Ha acompanyat casos emblemà-
tics d’injustícia hídrica com un conflicte amb l’empresa Coca-Cola i altres casos de Defensors Comunitaris d’aigua. També 
va contribuir al procés de construcció de la Llei General d’Aigües i la Llei del Subsector d’Aigua Potable, encara que la llei 
aprovada finalment pel govern té en molts aspectes un enfocament privatitzador. 

Acusa el govern salvadorenc de ser obedient als grups de poder, sobretot dels sectors de comerç i indústria, 
a costa d’espoliar els béns naturals del país. “S’estan instal·lant megaprojectes a les zones rurals deixant la població 
sense els seus béns de vida i de subsistència. Des de la nostra xarxa i des de la plataforma Fòrum de l’Aigua reivindiquem 
casos emblemàtics de conflictes socioambientals en què veiem una lluita desigual de les comunitats per enfrontar-se les 
estructures de l’estat i les grans empreses”, afirma. 

Denuncia que no es respecten les normatives de participació ciutadana i no es fan les consultes que re-
quereixen els projectes en comunitats rurals o en béns naturals d’àrees declarades protegides. Les directrius de 
l’administració són modificar o agilitzar els permisos ambientals o directament no requerir permisos: “Posem demandes als 
jutjats ambientals i no prosperen. Tots els plans fets per protegir el medi ambient s’han llençat a borda”. 

L’activitat de diverses organitzacions s’ha vist seriosament obstaculitzada sota la narrativa del govern que les ONG obs-
taculitzen el desenvolupament, defensen delinqüents i financen grups criminals. El govern les assetja amenaçant d’aprovar 
lleis que dificultarien la cooperació internacional, un escenari molt preocupant per a tot el teixit soci comunitari i de justícia 
climàtica d’El Salvador. “Amb aquesta gira fem una crida a la solidaritat. Més enllà dels governs que hem tingut sempre ha 
estat el suport dels pobles, que ens ha permès tirar endavant i ser on hem arribat en la defensa de la democràcia i la justí-
cia social”, finalitza.
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Presentem la nova 
unitat didàctica 
“Activistes per la 
vida”, elaborada 
conjuntament 
amb La Periférica 
i Gustavo 
Castro, defensor 
pedagog mexicà, 
on acostarem 
la realitat dels 
Drets Humans 
a Guatemala 
i Hondures a 
les aules de 
secundària

Activistes per la vida: 
Unitat didàctica 
i espai interactiu

Es tracta d’un projecte interdisciplinari sobre 
la criminalització de les defensores i defen-
sors a Amèrica Central, especialment en 

contextos marcats per tota mena de violències 
impunes: des de l’extractivisme, dut a terme per 
grans empreses europees, fins a la violència pa-
triarcal.

El principal objectiu d’aquesta proposta 
didàctica és ajudar a integrar en els currí-
culums de secundària l’estudi de la vulne-
ració de drets humans, tant al Nord Global 
com al Sud Global, posant l’èmfasi en les veus i 
experiències de les defensores i defensors amb 
l’objectiu de contribuir en la protecció i l’enforti-
ment de les seves estructures comunitàries.

El més important és que l’alumnat compren-
gui la importància dels drets humans i la seva 
defensa, tant al Nord com al Sud global.

La unitat didàctica està enfocada a l’alum-
nat de primer, segon i tercer cicle d’ESO. 
La proposta proposa una seqüència d’11 
tasques i activitats que es concreten en l’ela-

boració d’un vídeo col·laboratiu que expliqui el 
mapa de vulneracions de drets humans en el seu 
entorn pròxim.

El contingut de cada activitat està relacionat 
a conèixer determinades qüestions vincu-
lades als drets humans i les situacions de 
vulnerabilitat que pateixen les defensores i 
defensors a Hondures i Guatemala.

Les tasques se centren en fer que 
l’alumnat analitzi, aprofundeixi i reflexioni 
sobre els drets humans a Amèrica Central i de-
senvolupin actituds de defensa i promoció dels 
drets en els diferents contextos, globals i locals, i 
àmbits de la seva vida quotidiana.

L’espai interactiu acompanya a la unitat 
didàctica amb l’objectiu d’adaptar-nos a les no-
ves virtualitats. A través d’aquest enllaç trobaràs 
l’espai interactiu de la unitat didàctica: https://
activistasporlavida.org/espacio-interactivo

La unitat didàctica està a la disposició de pro-
fessionals, docents, centres educatius, centres de 
formació, col·lectius, etc. 

Àrea d’Educació d’Entrepobles

ESCRIU-NOS A EDUCACION@ENTREPUEBLOS.ORG PER MÉS INFORMACIÓ

https://www.laperiferica.cat
https://otrosmundoschiapas.org/
https://otrosmundoschiapas.org/
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 ep.asturies@entrepueblos.org

CASTELLA-LA MANXA
 ep.castillalamancha@entrepueblos.org

CASTELLA I LLEÓ
 ep.valladolid@entrepueblos.org

 ep.burgos@entrepueblos.org

 ep.zamora@entrepueblos.org

 ep.cyl@entrepueblos.org

 entrepueblosvalladolid.wordpress.com

 entrepueblosencastillayleon

 @EntrepueblosV

CATALUNYA
 n C/ August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
 n C/ Raiers 13 · 25500 La Pobla de Segur 

(Lleida)
 n Carrer d’en Blanco, 73, piso 1 

08028 Barcelona 

 penedes@entrepobles.org

 entrepoblespenedes.wordpress.com

 @EntrePobles_Tgn

 EntrePobles-Camp-de-Tarragona

 EntrepoblesPenedes

COMUNITAT DE MADRID
 ep.madrid@entrepueblos.org

 EntrepueblosMadrid

EUSKAL HERRIA
 herriarte@herriarte.org

ILLES BALEARS
 n C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)

 mallorca@entrepobles.org

 EntrePobles-Mallorca

PAÍS VALENCIÀ
 n C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
 n C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
 n Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)
n C/ Lepant 7 · 03201 Elx

 paisvalencia@entrepobles.org

 alacant@entrepobles.org

 EntrepoblesPaisValencia

REGIÓ DE MURCIA
 marcuba3@gmail.com

DOMICILI SOCIAL
Carrer d’en Blanco, 73, 1r pis • 08028 Barcelona
Telf. 93 268 33 66 

 info@entrepueblos.org  www.entrepueblos.org
 www.facebook.com/Entrepbs  @EntrepbsHarte  www.instagram.com/entrepbs

ENS POTS TROBAR A

APORTACIONS ECONÒMIQUES
IBAN (ES05) Triodos Bank (1491) Oficina (0001) Núm. c.c. (21-3000079938) • Avinguda Diagonal, 418, 08037 Barcelona

*NIF imprescindible per a desgravament en l’IRPF.
Avís legal: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”), l’associació Entrepobles/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte es fa responsable 
i garanteix la cofidencialidad i seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal, que s’utilitzaran únicament per poder formalitzar la inscripció i rebre la informació com a soci/a, i no se cediran 
a tercers en cap cas. Es pot exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant la nostra adreça postal (Carrer d’en Blanco, 73, 1r pis · 08028 Barcelona).

Banc / Caixa 

Sol·licito que fins nou avís, carreguin al meu compte o llibreta els rebuts que 
periòdicamente els presentarà a nom meu 

Nom i cognoms 
Adreça
C.P.    Població

Firma

NÚMERO DE COMPTE - IBAN

IBAN ENTITAT SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA

Ordre de pagament per a l’entitat bancària

Nom i cognoms
   NIF *
Data de naixement
Adreça

C.P.   Població
Telèfon    Professió
Adreça electrònica

Sol·licitud d’ingrés com a soci/sòcia

Quota anual  76 e	 ó e

Si tens dificultats econòmiques posa’t en contacte  
per flexibilitzar la teva aportació.

 recomana fixar-la en el 0,7% del salari. 

- BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
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