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Presentació

La lluita contra les desigualtats, la denúncia de la vulneració dels drets humans, la defensa del territori
enfront les empreses transnacionals o la recuperació de la memòria històrica són lluites globals. Si
en el passat les enteníem com a pròpies d’una part del món, ara, cada cop més, formen part d’una
realitat social única.

Aquesta nova concepció també ha anat definint cada cop més les estratègies en les organitzacions
socials i les comunitats. Ja no és el Nord el que dóna suport al Sud per a millorar, suposadament, les
seves condicions de vida i defensar els seus drets. Cada cop més, les organitzacions del Sud i del Nord
treballem conjuntament per a fer front a les causes que originen aquests conflictes des de l’expressió
de la nostra solidaritat mútua.

Ens reconeixem com a iguals enfront del desigual repartiment de la riquesa, la vulneració dels drets
humans, especialment de les dones, les concessions a empreses sense escrúpols o la manca d’impunitat
i justícia. Aquesta defensa del que considerem just la portem a terme malgrat que des de els governs
es criminalitza i es reprimeix la protesta pacífica i legítima de les comunitats.

Aquest ha estat el camí que ha guiat l’elaboració del programa que us presentem des de la Plataforma
de Solidaritat amb Guatemala en el marc del Cicle documental Guatemala: Conflictes locals, Resistències
globals. Aquest  inclou, a més, de forma transversal i específicament a una de les sessions, les
agressions viscudes per als pobles indígenas a Guatemala a través de la negacions de les seves
identitats, la repressió de les seves comunitats, l’expoli dels seus bens naturals i l’expropiació dels
seus territoris.

Les projeccions que us proposem presenten la realitat d’aquest país centreamericà, però sens dubte,
tant les causes d’aquestes problemàtiques com les estratègies per afrontar-les són extrapolables a
qualsevol indret del món. Per això, després de cada projecció, podrem conversar amb persones que
pertanyen a organitzacions que s’enfronten a les mateixes lluites al nostre país.

Confiem que amb aquestes dues mirades, la del Sud, amb una trajectòria sòlida, i la del Nord, sovint
origen de les causes que provoquen aquests conflictes, però també víctima, cada cop més, de les
mateixes polítiques injustes, podrem entendre en veu de les persones protagonistes aquesta nova
realitat i definir estratègies en comú.

Per acabar, voldríem afegir que ens agradaria haver encertat en els temes, els títols i les organitzacions
escollides, primer perquè volem aprendre i compartir, però també perquè volem que prengueu part
en les nostres lluites, resistències i denúncies que en definitiva són les de tothom.
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Definició:
Els megaprojectes d’explotació minera i energètica provoquen la pèrdua de sobirania dels pobles sobre els
seus recursos i, a nivell global, la mercantilització de la natura. Els greus impactes ambientals i socials
d’aquestes pràctiques han portat a l’organització de les comunitats en la lluita pel territori, amb iniciatives
com les consultes comunitàries. Les resistències a aquest tipus de projectes, a Guatemala i arreu, ens
serveixen per  assenyalar responsabilitats i construir alternatives a un model productiu, al servei de les grans
empreses transnacionals, que desposseeix les comunitats afectades.

El oro o la vida: ReColonización y Resistencia en Centro América, Guatemala 2011, 57’
Direcció: Álvaro Revenga
Asistent direcció i producció: Victorino Tejaxún
Producció: Caracol Producciones
Música: Grupo Sotz’il

¿Y dónde está la paz?: Misión de observación internacional a Santa Cruz de Barillas, Guatemala 2013, 14’
Direcció i Producció: Convergència de mitjans presents en el “V Encuentro de la Red Latinoamericana de
Afectados por Represas”

Sinopsi:
El oro o la vida
Actualment Centreamèrica pateix una invasió d’empreses mineres transnacionals. A Guatemala més de 50
pobles maies han decidit posar fre a aquesta expansió per mitjà de consultes comunitàries, com és  el cas
de l’oposició del poble de San Miguel Ixtauacán a la Mina Marlin, projecte d’extracció d’or de la transnacional
canadenca GoldCorp. Als països veïns d’Hondures i El Salvador la indignació i l’organització creixen cada dia.
La lluita per la defensa del territori està viva.

¿Y dónde está la paz?
Els projectes de represes hidroelèctriques associats a l’explotació minera i petroliera busquen imposar-se
a qualsevol preu a Guatemala. Un cas que ha patit un agreujament de la situació en els últims mesos és el
del projecte instal·lat a Santa Cruz de Barillas (Huehuetenango) impulsat per l’empresa espanyola Hidralia
Energia, que ha trobat la resistència de les comunitats de la zona.

Cinema Fòrum amb la participació de:
Alfons Pérez, Membre de l’Observatori del Deute en la Globalització i la Xarxa per la Sobirania Energètica.

Mariana Walter, Investigadora sobre conflictes miners a Amèrica Llatina de l'Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) de la UAB.

"Cicle documental Guatemala:
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Explotació minera i energètica

Dia: 20 de febrer
Hora: 19 h.
Lloc: Espai Jove La Fontana

Projeccions:



Definició:

Els pobles indígenes estan en permanent lluita per la defensa del territori, perquè sigui lliure de l’explotació dels
recursos naturals i els projectes de les empreses transnacionals. Algunes de les conseqüències de l’entrada d’aquestes
empreses son els desallotjaments, la pèrdua per part de les comunitats de les seves terres, habitatges, cultius i mitjans
de vida,  i la destrucció sense límits de la natura. Les resistències son automàticament respostes amb repressió i
criminalització, amb molts líders amb judicis pendents i morts, només per defensar una altre manera de viure i de
pensar . Aquí també, cada vegada més, resistir implica repressió i criminalització. Aquests conflictes requeriran la
creació de xarxes de solidaritat amb les persones i organitzacions criminalitzades aquí i allà.

Projecció:

Sinopsi:

Avui  dia, les plantacions agroindustrials de canya de sucre i palma africana envaeixen bona part del territorio del
poble Q’eqchi’… Quines consecuències tenen aquests monocultius pels pobles maies i mestissos de Guatemala?

Cinema Fòrum amb  la participació de:

Sara Mingorria
Investigadora del documental Aj Ral Ch’och’ i membre d’EDPAC.

Jaume Asens
Advocat en el àmbit dels Drets Humans, Dret Penal i la defensa dels moviments socials. Pertany a la Comissió de
defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, al Observatori DESC i al Grup d’Investigació sobre exclusió i controls
socials de la Universitat de Barcelona (GRECS).
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Dia: 27 de febrer
Hora: 19 h.
Lloc: Espai Jove La Fontana

Aj Ral Ch´och´. Hijos e Hijas de la Tierra:
Despojo y Resistencia en la Guatemala
del siglo XXI.
Documental: Guatemala 2012
Duració: 53 minuts
Director: Álvaro Revenga

Criminalització de la protesta
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Emigració: el desig de viure amb dignitat
Definició:

Milions de persones emigren cap als Estats Units o Europa. Fugen de dictadures militars, d’ajustaments
estructurals del FMI i de l’espoliació de les multinacionals als seus països d’origen. Cerquen una vida
digna, la llibertat. Davant seu hi hala fortificació de les fronteres, els processos de detenció/expulsió,
els Centres d’Internament, autèntiques presons per a qui no ha comès cap delicte.
L’emigració convertida en mercaderia pel capitalisme,l’assetjament policial i laclandestinització dels
immigrants fan que siguin mà d’obra barata ipermeten al sistema capitalistafomentar un discurs racista
que elspresenta com una amenaça per als “nacionals”.
Només la destrucció d’aquest sistema capitalista, sàdic i ferotge, permetrà l’existència d’una societatlliure
on els dures i els drets siguin iguals per a totes les persones.

Projecció:

Asalto al sueño,
Documental: Alemanya-Guatemala. 2006
Duració: 83 minuts
Director: UliStelzner
Producció: Gruppe ISKA, Alemanya

Sinopsi:
“Asalto al sueño”, el documental d’UliStelzner, mostra la dura realitat que enfronten els migrants
centreamericans en el seu camí per assolir el "somni americà". Rodat per una sola persona amb una
petitacàmera digital, és un testimoni que Stelznerva recollir durant tres mesos en la frontera entre
Chiapas i Guatemala. Com un emigrant més, va conèixer la realitat de la frontera, de la vida a la presó,
la corrupció i el tractemenyspreador de l’immigrant convertit en un negoci per a molts. Per a les
autoritats, els els prenen els diners, per als criminals comuns i les màfies de l’emigració. “Asalto al
sueño” és la cara més visible de la globalització, ens mostra les causes que porten als homes i cada
vegada a més dones i nens a deixar-ho tot enrere en un viatge sense retorn.
Cinema Fòrum amb la participació de:

Cristina Fernandez  de  Tanquem els CIE
La Campanya "Tanquem els CIE" neix al gener de 2012 després de la mort d’IdrissaDiallo, un jove de
Guinea Conakry presal Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona. Els objectius de la Campanya
són: visibilitzarels CIE, atès que gran part de la societat no en coneix l’existència; denunciar les continues
vulneracions de drets que s’hi produeixen: maltractaments, irregularitats administratives, abusos;
procurar millores en les condicions dels interns; i, sobretot, avançar cap al tancament d’aquests
Guantánamos

Dia: 6 de març
Hora: 19 h.
Lloc: Espai Jove La Fontana.



Definició:
L'enfrontament armat intern a Guatemala va suposar un enorme desarrelament per a grans
sectors de població en diverses zones del país, degut a l'agressió d'un Estat Militar contrainsurgent
que va buscar a través de les armes, el reordenament i el control de la població, el territori i els
recursos del país. Més d'un milió i mig de desplaçats, 200 mil persones executades i 40 mil
desapareguts.  La història d'aquests fets s'ha intentat i s'intenta ocultar per diversos mitjans.
Però la necessitat i importància de mantenir viva la història heroica d'aquests fets, ha estat i està
en la memòria individual i col·lectiva de molts dels seus protagonistes, així com la importancia
i  necessitat de recuperar-la,  reconstruir- la i  val idar-la per a compartir- la.

Projecció:

La semilla y la piedra
Guatemala/ El Salvador, 2010
Autors: Jose Luís Sanz y Julio López
Realització i Producció: Trípode Audiovisual

Sinopsi:
La història del poble Ixil és de nomadisme forçat, de fugides des que fa cinc segles els espanyols van
penetrar per la força a la seva terra i la seva cultura. Fa quatre dècades, el genocidi durant la guerra
interna guatemalenca els va expulsar a les muntanyes i va robar a molts les seves propietats. Ara,
l'explotació minera i hidroelèctrica al Quiché els fa sentir de nou amenaçats. Un petit caserio al nord
del municipi de Nebaj es vol organitzar per resistir, perquè tem la mort de les seves muntanyes i pensa
que la invasió d'empreses estrangeres és una prolongació de l'última guerra ... o l'inici d'una de nova.
Aquest caserio es diu la Libertad.

Cinefòrum amb la participació de:

- Lolita Chavez, membre del Consejo de los Pueblos K'iche' CPK (Guatemala).
-  Coordinació pels Drets dels Pobles Indígenes (CODPI)

En el marc de la sessió es presentarà el llibre El Camino de las Palabras de los Pueblos (Colectivo de
Memoria Histórica - CODPI, 2013), una obra construida colectivament pels pobles del nord del Quiché,
que ens expliquen les agresions històriques patides i les seves resistencies, per la vida i la dignitat. Procés
que enllaça amb les lluites actuals contra l'explotació del territori per part de les indústries extractives.

"Cicle documental Guatemala:
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Memòria històrica

Dia: 13 de març
Hora: 19 h.
Lloc: Espai Jove la Fontana



Definició:

Les defensores dels Drets Humans denuncien la vulneració dels  drets bàsics i fonamentals de les persones i les
comunitats. Per la seva condició de dona estan més esposades  a possibles repressàlies que els seus homòlegs
masculins. El seu treball abasta la defensa del territori davant la concessions dels governs empreses transbacionals
i la difusió de les drets de les persones i els pobles. A més donen suport a les víctimes i treballen per l’aplicació
dels tractats internacinals.

Projecció:

Todas somos barillas : Festival por la vida, el cuerpo y el territorio de las mujeres, Yalambojoch. Huehuetenango,
Guatemala. 2012
Autora: Urrutia, Camila
Realització  Camila Urrutia, Carla Molina
Edició Camila Urrutia
Producció: Camaleón Films

Sinopsi:

Arrel  de l’estat d’assetjament establert a  Barillas al maig del 2012, per imposar activitats de la hidroelèctrica española
Hidralia en contra de la voluntat del poble kanjobal, les dones maies del territori Huehuetenango juntament amb
còmplices feministes es van organitzr per a enfrontar-se  la represión i organitzar un boicot contra l’empresa, La
presència de militars a les  seves terres i  la persecució fan retornar  les memòries de la guerra. El terror, la por a la
violació sexual, la paràlisis tornen. Aquest vídeo mostra com en aquestes condicions d’extrema brutalitat, els espacis
entre mujeres son indispensables per a poder plorar, sentir-se abraçades i recolçades, i  recuperar energía per a teixir
estratègies creatives de defensa del nostre territori, el  nostre cos i les nostres vides, enfront a la repressió militar,
racista  i neocolonial.

Cinema Fòrum amb la participació de:

Liduvina Méndez.  Actoras de cambio- Guatemala

Fiona Montagud.  Calala- Fondo Centroamericano de Mujeres

"Cicle documental Guatemala:
Conflictes locals,
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Defensores dels Drets

Dia: 20 de març
Hora: 19 h.
Lloc: Palau Alòs



Definició:
Para el escritor Máximo Ba Tiul el  Estado guatelmalteco es un Estado criollo-céntrico monocultural porque
está construido sobre las bases ideológicas de un capitalismo fortalecido por el criollo. Un sistema excluyente
y racista que ha marginado a la mayoría de la población guatemalteca eminentemente indígena. Las organizaciones
indígenas y campesinas de Guatemala señalan la necesidad de refundar ese Estado para construir uno que
surja  de la voluntad de los pueblos, que responda a los intereses de los pueblos, que pueda cuestionar las
estructuras que generan la violencia, la pobreza y el racismo.

Sinopsi:

Todo final es un principio: como un círculo que se regenera en su eterno girar, una nueva era comienza tras el fin
del 13 b'aktun. Atrás queda el sufrimiento de pueblos sometidos, de la madre tierra ultrajada, del salvaje capitalismo
que atenta contra la vida. Las voces que recoge este documental nos hablan de este renacer para los pueblos en
donde debemos construir otra realidad en favor de la vida y cuyos principios deben encontrarse dentro del Buen
Vivir.

Es tiempo de la descolonización de las mentes, del despertar de las conciencias y la unión de las fuerzas en resistencia
llamadas ahora a confluir para la construcción de una sociedad que respete y retome las enseñanzas de nuestros
ancestros. Este nuevo b'aktun es la era en la que el sueño y las luchas por la justicia social se materializan en nuevas
alternativas políticas que debemos llevar a cabo desde la unión que respete la diversidad y la identidad de los
pueblos.

Un coloquio de varias voces que nos llaman a creer y trabajar por un b'aktun descolonizado.

Cinema Fòrum amb la participació de:

SOS racisme

"Cicle documental Guatemala:
Conflictes locals,
Resistències globals"

Pobles Indígenes

:

"Por un b'aktun descolonizado", Guatemala. 2012
Duración: 46 min
Dirección: Henry Morales, Domingo Hdez. Ixcoy, Ana Bueno
Producción: Movimiento Tzuk Kim Pop
Co-producción: Uk'uxb'e
Guión: Henry Morales, Domingo Hdez. Ixcoy, Carlota Muñoz

Dia: 27 de març
Hora: 19 h.
Lloc: Palau Alòs

P ro j e c c i ó



Palau Alòs:
C/Sant Pere més Baix, 55 - Barcelona
Metro Arc de Triomf - Línia I
Espai Jove La Fontana
C/Gran de Gràcia, 190-192 - Barcelona
Metro La Fontana - Línia III

Com arribar:

AlterNativa - Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala - BasiG-
ESFA - Entrepobles - Edpac-GIDHS - Observatori del Deute en la
Globalització - Rets - Setem - ACSUR Las Segovias

Actoras de Cambio - Guatemala - Calala Fondo Centroamericano de
Mujeres. Coordinació pels Drets dels Pobles (CODPI), Grup de Suport a
l'IRMH - Iniciativa de recuperació de la Memòria Històrica,
Observatori DESC, S.O.S Racisme, Tanquem els CIES.

Col·laboren:

Organitzen:


